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Dostu: Cəmil həmişə Xocalıda 
qətlə yetirilmiş uşağın şəkli ilə 

danışır, deyirdi ki, sənin qisasını 
alacağam, balaca

“Məzunlarımızın işlədikləri 
qurumların istəkləri nəzərə 

alınmalıdır”

“Bəy otağı” şəhid 
muzeyinə çevrilmiş 

qəhrəman
Klinikalarımızda 
əhaliyə yüksək 
keyfiyyətli tibbi 
xidmət göstərilir

YAP ərazi ilk partiya 
təşkilatının hesabat 
konfransı keçirilib

Dekabrın 11-də ATU-nun İdman Kompleksində 
Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə 
həsr olunmuş fakültələrarası idman yarışlarına start 
verilib.
YarışlardanöncəAzərbaycanRespublikasınınDövlətHimni

səsləndirilib,torpaqlarımızınazadlığıuğrundacanlarındankeçən
şəhidlərimizinəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.
Bundansonraaçılışnitqindəiştirakçılarauğurlararzula

yanATUnunTələbəHəmkarlarİttifaqıKomitəsininsədriElvin
Kərimlibildiribki,buyarışlaruniversitetimizin90illikyubileyi
münasibətiləkeçiriləntədbirlərplanınasalınmışdı.Lakindünyanı
bürüyənməlumpandemiyasəbəbindənindibaştutur.
“Təbib”idmanklubununsədri,ƏməkdarməşqçiQələndər

Aslanovqeydedibki,yarışlarxüsusitəsdiqolumuşƏsasnamə
yəuyğunkeçirilir:“Buradayarışlarınkeçirilməsininməqsədvə
vəzifələri,keçirilməyerivətarixi,hansıidmannövləriniəhatə
edəcəyisiyahıdaardıcıllıqlagöstərilib.Stritbol(basketbol),
voleybol,stolüstütennis,badminton,futzalvəşahmatnövləri
üzrəkeçirilənyarışlaraATUnunbütünfakültələrindənhəvəskar
tələbələrvərezidentlərqatılıb”.
Yarışlarınsonundamükafatlandırmamərasimiolub.Dekanla

rındaiştiraketdiyimərasimdəşahmat(qızlararası)üzrəIIMüali
cəprofilaktikafakültəsinin(MPF)tələbələriHicranElyanuraI,
FatiməMəmmədovaII,ZərifəAbdullayevavəÇinarəQuliyeva
isəIIIyerlərinsahiblərikimimükafatlandırılıblar.Fakültələrara
sındadaqaliblərmüəyyənləşdirilib.Beləki,badmintonüzrəII
MPFI,IMPFII,ƏczaçılıqvəİctimaisəhiyyəfakültələriisəIII
yerləritutublar.Stritbol(basketbol)üzrəStomatologiyafakültə
siI,IMPFII,IIMPFvəHərbitibbfakültəsi(HTF)isəIIIyerlərə
sahibləniblər.VoleybolüzrəStomatologiyafakültəsiI,HTFII,
IMPFvəƏczaçılıqfakültələriisəIIIyerəlayiqgörülüblər.
Məlumatüçünbildirəkki,fakültələrarasıstolüstütennis,futzal

vəşahmat(oğlanlararası)üzrəyarışlardekabrın18dəkeçirilə
cək.

ATU-da fakültələrarası 
idman yarışları keçirilir
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Dekabrın əvvəlində Tür-
kiyə Respublikası Ali 

Təhsil Şurası (YÖK) nümayən-
də heyətinin Azərbaycana 
səfəri baş tutub. Səfər zamanı 
Ali Təhsil Şurasının sədri Erol 
Özvarın rəhbərlik etdiyi nü-
mayəndə heyəti Azərbaycan 
Respublikasının təhsil naziri 
Emin Əmrullayevin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə 
birlikdə Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında da qonaq olublar.
GörüşzamanıATUnunrek

toruprofessorGərayGəray
bəyli qonaqlara universitetin
tarixi, fəaliyyəti, beynəlxalq
standartlara əsasən qurulan
təhsilvətədrisprosesi,həyata
keçirilənislahatlarbarədəmə
lumatverib.Universitetinnəz
dindədördklinikanınfəaliyyət
göstərdiyinibildirənprofessor
G.Gəraybəylibumüəssisələr
dətələbələrinbeynəlxalqstan
dartlarauyğuntəhsiliüçünhər
cürşəraityaradıldığınıbildirib.
Müasirtibbiavadanlıqlarlatəc
hizolunmuşklinikalardahəm
dəgənchəkimlər, rezidentlər
praktika keçir.ATUnun rek
toruqeydedibki,hazırdauni
versitetdə7 minəyaxıntələbə
təhsil alır.Azərbaycanınqo
camanali təhsilocaqlarından
biriolanTibbUniversitetində
2 mindənyuxarıəcnəbitələbə
oxuyurki,onlarındaəksəriy
yətiqardaşTürkiyəRespubli
kasındandır.

Rektor: “Türkiyə 
universitetləri ilə 

sıx əməkdaşlıq 
əlaqələrimiz var”

ProfessorG.GəraybəyliATU
əməkdaşlarıvə tələbələrinin,
məzunlarınındünyanıcənginə
alanpandemiya iləmübarizə
dəböyükcəsarətvəfədakarlıq
nümayişetdirdiklərini,minlərlə
insanınhəyatınıxilasetdikləri
nibildirib.ATUnunTədrisCər
rahiyyəvəTədrisTerapevtik
Klinikaları tamolaraqkorona
virusluxəstələrinmüalicəsinə
cəlbediliblər.Rektorpandemi
yadönəmindəATUdadərslə
rindistant formadakeçirilmə

siüçünmövcudplatformalara
dairməlumatdaverib.
ProfessorGərayGəraybəyli

bildiribki,beynəlxalqəlaqələ
ringenişləndirilməsiATUnun
hazırkıfəaliyyətindəönəmliis
tiqamətlərdənbirini təşkiledir
vəbuyöndəqardaşTürkiyənin
universitetləri iləgüclüəmək
daşlıqəlaqələriqurulub.Rek
torbumünasibətlərindahada
genişləndirilməsiistiqamətində
fəaliyyətindavametdiriləcəyini
bildirib.
AzərbaycanRespublikasının

təhsilnaziriEminƏmrullayev
TürkiyəRespublikasıAliTəh
silŞurasınınnümayəndəheyə
tininölkəmizəsəfərininAzər
baycanvəTürkiyəninali təhsil
müəssisələriarasındaəlaqələ
rin genişlənməsinə müsbət
töhfəverəcəyinəəminliyiniifa
dəedib.E.ƏmrullayevAzərbay
canvəTürkiyədövlətbaşçıla
rının tapşırığıəsasındaAzər
baycanTürkiyəbirgəali təhsil
müəssisəsininyaradılmasıüzrə
danışıqlarınaparıldığınıbildirib.
Hər ikiölkənindövlətbaşçıla
rınınsiyasi iradəsisayəsində
AzərbaycanTürkiyəmünasi
bətləriyenimərhələyəqədəm
qoyacaq.Oqeyd edib ki, bu
universitetTürkiyəvəAzərbay
candatəhsilsahəsindəbirikiil
liklayihədeyil,dayanıqlıtəşəb
büsolacaq.
E.Əmrullayev Türkiyə nü

mayəndə heyət inin səfə 
ri zamanı keçirilən görüşlər
də“AzərbaycanRespublikası
HökumətiiləTürkiyəRespubli
kasıHökumətiarasındapeşə

təhsili sahəsində əməkdaşlı
ğadairProtokol”unicrasından
irəligələnməsələlərvə“2019
2023cüillərüçünAzərbaycan
Respublikasındaali təhsilsis
temininbeynəlxalq rəqabətli
liyininartırılmasıüzrəDövlət
Proqramı”ətrafındafikirmüba
dilələriaparıldığınıdabildirib.

Erol Özvar: 
“Yeni təşəbbüslər 
əməkdaşlığımızı 
dərinləşdirəcək”

TürkiyəAliTəhsilŞurasının
sədri ErolÖzvar görüş üçün
təşəkküredərək,Türkiyədəki
alitəhsilmüəssisələrininfəaliy
yəti,universitetlərinpandemiya
dövründəki işihaqqındaməlu
matverib.O,karantinrejimində
bütünuniversitetlərdədərslə
rinrəqəmsallaşdırıldığınıdeyib.

Həmdövlət,həmdəözəluni
versitetlərrəqəmsalplatforma
damövcudolduğuüçünonla
rınişindəaxsamayaranmayıb.
Bununlabelə,tezlikləənənəvi
təhsilətamdönüşüngerçəkləş
dirilməsihaqqındadüşünmək
lazımdır.
TürkiyəAliTəhsilŞurasının

sədri dəbirgəuniversitetinin
yaradılmasıətrafındadanışıq
larınaparıldığınıtəsdiqedibvə
ümumilikdəikiölkəarasındaali
təhsilsahəsindəəməkdaşlığın
dərinləşməsinəyönəlikbirneçə
yenitəşəbbüsünmövcudluğunu
bildirib:“Azərbaycandauniver
sitetaçmağıplanlaşdırırıq.Tür
kiyəninəntanınmışaliməktəb
ləriiləəməkdaşlıqediləcək.Bu,
bir ilkdir.Bəlkədədünyatəc
rübəsindəbeləfaktvar,amma
mənməlumatsızam.Yenimo
delləbuali təhsilmüəssisəsi

niquracağıq. İkiqardaşölkə
ninrazılığıiləalitəhsilocağının
yaradılmasınaciddiəməksərf
olunacaq.Bulayihəbirqədər
vaxttələbedir:“Çalışacağıqki,
yaxıngələcəkdəbuməsələni
həlledək”.
Görüşzamanıalitəhsilsahə

sindəmövcudəməkdaşlıqvə
gələcəklayihələrhaqqındafikir
mübadiləsiaparılıb.
Daha sonra qonaqlara

ATUdakıauditoriyalarvəlabo
ratoriyalar,universitetinklinika
larınümayişetdirilib.
Qonaqlar, həmçinin Tədris

CərrahiyyəKlinikasında tələ
bələrintəhsilivətəcrübəkeç
məsi,elmipraktikaraşdırma
lar,tədqiqatlarvəekspertizalar
aparılmasıüçünyaradılanyük
səkşəraitlətanışolublar.
Qeydedəkki,TürkiyəAliTəh

silŞurasınümayəndəheyəti
ninAzərbaycanasəfəriçərçi
vəsindəbirçoxgörüşləribaş
tutub.NümayəndəheyətiPre
zidentİlhamƏliyevinqəbulun
daolub.Müxtəlif aliməktəb
lərdəgörüşlərkeçirəntürkiyəli
qonaqlarmətbuatkonfransında
səfər təəssüratlarını jurnalist
lərləbölüşüblər.Səfərçərçivə
sindəqonaqlarŞuşaşəhərinin
tarixiyerlərinədəbaşçəkib,bir
çoxmədəniyyətabidələriiləta
nışolublar.OnlarQaladivarla
rı,YuxarıGövhərağaməscidi,
Bülbülünevmuzeyini ziyarət
ediblər.Cıdırdüzünədəyolla
nansəfər iştirakçılarıŞuşada
aparılanbərpavəyenidənqur
maişləriniyaxındanizləyiblər.
TürkiyəninAliTəhsilŞurası

(YÖKYüksekÖğretimKuru
lu)1982ci ildəyaradılıb.Qu
rumunəsasməqsədiTürkiyə
dəkiali təhsilmüəssisələrində
tədrisinplanlaşdırılması,təşki
li,idarəedilməsi,nəzarət,elə
cədəalitəhsilmüəssisələrində
tədrisvəelmitədqiqatişlərinin
aparılması,buqurumlarınqa
nundagöstərilənməqsəd və
prinsiplərə uyğun qurulması,
inkişafıvəakademikkadrların
hazırlanmasıüçünplanlartər
tibetməkdir.

Türkiyə Ali Təhsil Şurasının 
nümayəndə heyəti ATU-da olub
Professor Gəray Gəraybəyli: Beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi ATU-nun 
hazırkı fəaliyyətində önəmli istiqamətlərdən birini təşkil edir

ATU-nun mətbuat xidməti
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ma nın nə ti cə lə ri haq qın da 
da nış maq hə lə tez ol sa da, 
uni ver si te ti miz də mü şa hi də 
et dik lə ri pat riot lu ğun ko mis-
si ya üzv lə rin də xoş təəs sü rat 
ya rat dı ğı nı in di dən əmin lik lə 
de yə bi lə rəm”.

Da ha son ra gün də lik də 
du ran mə sə lə lə rin mü za ki-
rə si nə baş la nı lıb. Əv vəl cə 
“Azər bay can Tibb Uni ver si te-
ti nin Əc za çı lıq fa kül tə sin də 
təd ri sin və ziy yə ti və gənc 
mü tə xəs sis lə rin ha zır lan ma-

sı nın yax şı laş dı rıl ma sı işin də 
kol lek tiv qar şı sın da du ran 
və zi fə lər” ba rə də fa kül tə nin 
de ka nı, do sent Ka man dar 
Ya qu bo vun he sa bat mə ru-
zə si din lə ni lib. Fa kül tə nin 
ta ri xi in ki şaf yo lu haq qın da 
qı sa mə lu mat ve rən de kan 7 
ka fed ra nın fəaliy yət gös tər-
di yi fa kül tə də ha zır da 15-i 
pro fes sor, 46-sı do sent, 28-i 
baş müəl lim, 6-sı müəl lim, 
19-u as sis tent ol maq la 114 
nə fər dən iba rət pro fes sor-
müəl lim he yə ti nin ça lış dı ğı nı 
diq qə tə çat dı rıb.

K.Ya qu bov müəl lim lə rin 
el mi-pe da qo ji sə viy yə si-
nin yük səl dil mə sin də el-
mi-təd qi qat iş lə ri nin va cib 
ro lun dan da da nı şa raq, 
pro fes sor-müəl lim he yə ti-
nin el mi fəaliy yə ti nə daim 
diq qət ye ti ril di yi ni vur ğu-
la yıb: “Fa kül tə əmək daş la rı 
res pub li ka mız da və bir sı ra 
xa ri ci öl kə lər də ke çi ri lən el-
mi konf rans lar da, konq res və 
sim po zium lar da mə ru zə lər lə 
çı xış et miş lər. 2017-2021-ci 
il lər ər zin də fa kül tə nin ta-
be li yin də olan ka fed ra la rın 
əmək daş la rı tə rə fin dən öl kə 
da xi lin də 743, xa ric də isə 
300 mə qa lə, te zis və pa tent 
çap et di ril miş, həm çi nin 6 
dərs lik, 25 dərs və saiti ha zır-
lan mış dır”.

Fa kül tə əmək daş la rı nın 
müx tə lif uni ver si tet lər lə 
müş tə rək apar dıq la rı təd qi-
qat lar, iş ti rak et dik lə ri bey-
nəl xalq konf rans lar ba rə də 
də el mi şu ra üzv lə ri ni mə lu-
mat lan dı ran de kan ca ri təd ris 
ilin də, elə cə də 2017-2021-ci 
il lər də fa kül tə də təh sil alan 
tə lə bə lə rin sta tis ti ka sı nı 
açıq la yıb.

Yük sək ix ti sas lı hə kim 
mü tə xəs sis lə rin ha zır lan-
ma sı pro se sin də tə lə bə lə rin 
el mi-təd qi qat iş lə ri nə cəlb 
olun ma sı nın əhə miy yə ti ni 
önə çə kən K.Ya qu bov qeyd 
edib ki, Əc za çı lıq fa kül tə si nin 

Tə lə bə El mi Cə miy yə ti nin 
əsas məq sə di is te dad lı və 
ba ca rıq lı tə lə bə lə ri el mi işə 
yö nəlt mək, on la rın el mi və 
prak ti ki təd bir lər də iş ti ra kı na 
şə rait ya rat maq dır.

He sa bat mə ru zə sin də gənc 
təd qi qat çı la rın Ru si ya nın So-
çi və Ya ros lavl şə hər lə rin də 
ke çi ri lən “Yax şı la rın se çi mi. 
İrə li get mək la zım dır” ad lı II 
Bey nəl xalq ali mək təb lə ra-
ra sı GxP sam mi tin də qrup 
ha lın da iş ti ra kın dan bəhs 

edən de kan, fa kül tə Tə lə bə 
El mi Cə miy yə ti nin “Zə fər 
gü nü”nə həsr olun muş veb 
konf ran sı haq qın da da el mi 
şu ra üzv lə ri nə ət raf lı mə-
lu mat ve rib. O, konf ran sa 
ATU-nun tə lə bə lə ri və müəl-
lim-pro fes sor he yə tin dən 
əla və, 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 tə lə bə lə ri 
və müəl lim-pro fes sor he yə-
ti nin, elə cə də uni ver si te ti-
mi zin təh sil lə ri ni Al ma ni ya 
və Tür ki yə də da vam et di rən 
mə zun la rı nın da qa tıl dı ğı nı 
bil di rib.

Fa kül tə de ka nı “Mən əc za-
çı yam” ve bi na rın da baş lı ca 
məq sə din əc za çı lıq ix ti sa sı-
nın ma hiy yə ti, el mi və prak-
ti ki is ti qa mət lə ri haq qın da 
mə lu mat ver mək və əc za çı-
lıq tə lə bə lə ri ni müasir tə ləb-
lər lə ta nış et mək ol du ğu nu 
de yib.

2020-2021-ci təd ris ili üz rə 
im ta han ses si ya sı nın nə ti-
cə lə ri ni də diq qə tə çat dı-
ran fa kül tə de ka nı çı xı şı nın 
so nun da əc za çı lıq ix ti sa sı 
üz rə mə zun la rın müx tə lif 
iş is ti qa mət lə ri nə ay dın lıq 
gə ti rib. Xa tır la dıb ki, fa kül-
tə nin mə zun la rı ap tek lər də, 
əc za-de po lar da, müx tə lif 
na zir lik lə rin, mər kəz lə rin, 
agent lik lə rin, ko mi tə lə rin və 
el mi-təd qi qat ins ti tut la rı nın 
mü va fiq böl mə lə rin də və la-
bo ra to ri ya la rın da, həm çi nin 
dər man va si tə lə ri, kos me tik 
və par fü me ri ya məh sul la rı 
is teh sal olu nan şir kət lər də 
(za vod lar da) ça lı şa bi lər lər. 
Ey ni za man da, on lar döv lət 
və özəl kli ni ka lar da kli nik-
əc za çı ki mi iş lə mək lə bə ra-
bər, ATU-nun əc za çı lıq və 
di gər uy ğun ka fed ra la rın da, 
Hə kim lə ri Tək mil ləş dir mə 
İns ti tu tu nun Əc za çı lıq ka fed-
ra sın da pe da qo ji fəaliy yət lə 
də məş ğul ol maq hü qu qu na 
ma lik dir lər.

Mə ru zə ət ra fın da çı xış edən 
ka fed ra mü dir lə ri, pro fes sor-
lar Məh bu bə Və li ye va, Mu sa 
Qə ni yev və Ca van şir İsa yev 
fa kül tə de ka nı nın he sa ba tı nı 
qə naət bəxş qiy mət lən di rə-
rək ka fed ra lar da gö rü lən iş-
lər dən söh bət açıb lar. Həm-
çi nin əsas diq qə ti möv cud 
prob lem lə rin həl li yol la rı na 
yö nəl də rək tək lif lə ri ni irə li 
sü rüb lər.

Mü za ki rə lə rə ye kun vu-
ran rek tor he sa ba tın ma-

raq lı, təq di mat for ma sı nın 
isə müasir tə ləb lə rə uy ğun 
ol du ğu nu bil di rə rək ümu-
mi lik də de kan lı ğın fəaliy-
yə tin dən ra zı qal dı ğı nı di lə 
gə ti rib. Uni ver si tet də ötən 
il ye ni ix ti sas la rın açıl dı ğı nı, 
ha zır da da ye ni ix ti sas la rın 
açıl ma sı üçün Sə hiy yə Na-
zir li yi ilə mü za ki rə lər apa rıl-
dı ğı nı vur ğu la yan pro fes sor 
G.Gə ray bəy li qeyd edib ki, 
hər bir ix ti sa sın, o cüm lə dən 
əc za çı lı ğın proq ram mis si ya-
sı ol ma lı dır: “Bu mis si ya nın 
hə ya ta ke çi ril mə sin də tək cə 
ka fed ra la rın yox, mə zun la rı-
mı zın ça lış dıq la rı qu rum la rın 
iş ti ra kı da va cib dir. İn di ki 
bey nəl xalq tə ləb lər ba xı mın-
dan proq ram la rın ha zır lan-
ma sın da, müəy yən də yi şik-
lik lə rin edil mə sin də yal nız 
el mi şu ra la rın, ka fed ra la rın, 
tə lə bə lə rin iş ti ra kı ki fa yət 
de yil. İlk növ bə də, mə zun la-
rı mı zın əmə yin dən is ti fa də 
edən qu rum lar bi zə si fa riş 
ver mə li dir lər. On la rın han sı 
bi lik və vər diş lə rə, ba ca rıq la-
ra ma lik əc za çı və ya xud hə-
kim, sto ma to loq is tə dik lə ri ni 
öy rə nə rək proq ram la rı mı zı 
op ti mal laş dır ma lı yıq ki, tibb 
ba za rı üçün ye tiş dir di yi miz 
kadr lar hə min is tək lə rə uy-
ğun ol sun”.

Əc za çı lıq fa kül tə si nin ta ri xi 
ənə nə lə rə  sa diq qa la raq 
fəaliy yə ti ni uğur la da vam 
et dir di yi ni söy lə yən uni ver-
si te tin rəh bə ri hə lə in ki şaf 
pro se si nin ta mam lan ma dı ğı-
nı diq qə tə çat dı rıb. Gən cə də 
yer lə şən Azər bay can Döv lət 
Aq rar Uni ver si te tin də də 
Əc za çı lıq fa kül tə si nin ol du-
ğu nu xa tır la dan rek tor bil di-
rib ki, on la rın mə zun la rı nın 
hü qu qu ATU mə zun la rı nın 
hü qu qu ilə ey ni dir: “Yə ni bi-

zim ma gist ra tu ra ya da sə nəd 
ve rir lər. Qə bul olu nan la rı da 
var. Əl bət tə, bu mə sə lə də 
qey ri-bə ra bər lik dən söh-
bət ge də bil məz. Biz sağ lam 
rə qa bə tin şərt lə ri ni qə bul 
edə rək öz proq ram la rı mı zı, 
tə ləb lə ri mi zi elə və ziy yə tə 
gə tir mə li yik ki, mə zun la rı mız 
bi lik sə viy yə si nə, gə lə cək də 
iş lə mə qa bi liy yət lə ri nə gö rə 
üs tün lük lə ri ni qo ru yub sax-
la sın lar”.

Mə ru zə də və çı xış lar da 
to xu nu lan di gər mə sə lə lə rə 
də ay dın lıq gə ti rən rek tor 
fa kül tə əmək daş la rı na gə lə-
cək fəaliy yət lə rin də uğur lar 
ar zu la yıb.

Bu nun la da öz işi ni ye kun-
laş dı ran el mi şu ra son da 
Mir zə Ka zı mo vu Qi da lan ma 
və tib bi eko lo gi ya, Arif Əfən-
di ye vi  Biolo ji kim ya, Na dir 
İs ma yı lo vu Psi xiat ri ya, Ra fiq 
Əs gə ro vu isə İn san ana to mi-
ya sı və tib bi ter mi no lo gi ya 
ka fed ra sı nın məs lə hət çi pro-
fes so ru və zi fə si nə se çib. Ey ni 
za man da dərs lik, dərs və sait-
lə ri, me to dik və sait lə rin nəş-
ri nə də ra zı lıq ve rib, elm lər 
dok to ru iş lə ri nin möv zu su nu 
və el mi məs lə hət çi lə ri ni, el-
mi ad la rı təs diq lə yib.

Arif MƏMMƏDLİ

u ATU-nun Böyük Elmi 
Şurasının növbəti 
ənənəvi iclası noyabrın 
30-da keçirilib. İclası 
universitetin rektoru, 
professor Gəray Gəray-
bəyli açaraq, gündəlikdə 
duran məsələlərin mü-
zakirəsindən öncə sözü 
Azərbaycan Milli QHT 
Forumunun prezidenti 
Rauf Zeyniyə verib.

Res pub li ka da döv lət qu rum-
la rı ilə ya na şı, ic ti mai sek to run 
da uğur la fəaliy yət gös tər di-
yi ni söy lə yən Rauf Zey ni şəf-
faf lı ğın ar tı rıl ma sı və ic ti mai 
nə za rə tin güc lən di ril mə si is-
ti qa mə tin də gö rü lən iş lər dən 
da nı şıb. O, qey ri-hö ku mət 
təş ki lat la rı nın he sa bat la rın da 
bu mə sə lə lə rə mə su liy yət-
lə ya na şan, öl kə baş çı sı nın 
ça ğı rış la rı na müs bət reak si ya 
ve rən qu rum la rın və şəxs-
lə rin ad la rı nın da öz ək si ni 
tap dı ğı nı və və tən daş cə miy-
yə ti tə rə fin dən çox yük sək 
qiy mət lən di ril di yi ni bil di rib. 
Fo ru mun rəh bə ri be lə şəxs-
lər dən bi ri nin də ATU-nun 
rek to ru, pro fes sor Gə ray Gə-
ray bəy li ol du ğu nu vur ğu la yıb 
və tib bi təh si lin, sə hiy yə nin 
in ki şa fın da kı xid mət lə ri nə, 
və tən daş cə miy yə ti ins ti tut-
la rı ilə sıx əmək daş lı ğı na gö rə 
Mil li QHT Fo ru mu adın dan 
la yiq gö rül dü yü Fəx ri fər ma nı 
rek to ra təq dim edib.

Pro fes sor G.Gə ray bəy li 
fəaliy yə ti nə ve ri lən bu qiy-
mə tə gö rə tə şək kü rü nü 
bil di rib.

Bun dan son ra rek tor el mi 
şu ra nın üzv lə ri nə Akk re di ta-
si ya və Rey tinq üz rə Müs tə-
qil Agent li yin (In de pen dent 
Agency For Acc re di ta tion and 
Ra ting - IAAR) Xa ri ci Eks pert 
Ko mis si ya sı nın Azər bay can 
Tibb Uni ver si te tin də təh sil 
proq ram la rı nın key fiy yə ti-
nin qiy mət lən di ril mə si üz rə 
ke çir di yi yox la ma lar haq qın-
da mə lu mat ve rib. Bil di rib ki, 
uni ver si te tin 90 il lik ta ri xin də 
ilk də fə bey nəl xalq akk re di-
ta si ya pro se si nə qo şul mu şuq 
və ATU-nun təd ris pro se si nin 
təş ki li, təh sil proq ram la rı nın 
ic ra sı, de kan lıq la rın fəaliy yə-
ti, kli ni ki ba za la rın, st ruk tur 
va hid lə ri nin akk re di ta si ya 
üçün müəy yən edil miş qay-
da və me yar la ra uy ğun lu ğu 
qiy mət lən di ri lib: “Yox la-

“Məzunlarımızın işlədikləri 
qurumların istəkləri nəzərə 
alınmalıdır”

Böyük Elmi Şurada Əczaçılıq fakültəsində tədrisin vəziyyəti və Böyük Elmi Şurada Əczaçılıq fakültəsində tədrisin vəziyyəti və 
gənc mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsi müzakirə olunubgənc mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsi müzakirə olunub
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Layihə “Ümidli gələcək” Sosial 
Təşəbbüslər İctimai Birliyi (STİB) 
tərəfindən Səhiyyə Nazirliyinin 
İctimai Səhiyyə və İslahatlar 
Mərkəzi (İSİM), Azərbaycan Tibb 
Universiteti (ATU) və Ə.Əliyev adı-
na Azərbaycan Dövlət Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutu (ADHTİ) 
ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində 
həyata keçirilir. 

Layihə çərçivəsində 25 səhiyyə 
və tibb işçisi üçün ailə planlaşdı-
rılması, antenatal qayğı, perinatal 
və zahılıq dövrlərində qayğı, 
yenidoğulmuşlara qayğı mövzula-
rında təlim kursunun keçirilməsi, 
iştirakçıların müvafiq materiallarla 
təmin olunması nəzərdə tutulub. 

Digər dünya ölkələri ilə yanaşı, 
Azərbaycanda da son illər ailənin 
sağlamlığı məsələlərində ataların 
və ailənin digər kişi üzvlərinin 
daha fəal iştirakı getdikcə artmaq-
dadır. İqtisadi və sosial dəyişiklik-
lər, müasir həyat tərzi, qadın və 
kişilər arasında iqtisadi və sosial 
bərabərliyin inkişafı hamiləliyin 
planlaşdırılması, gedişatı və uşaq-
ların böyüdülməsi ilə bağlı yükün 

ana və ata arasında paylaşılmasını 
vacib edib.

Artıq bu baxımdan antenatal və 
uşaq baxımı xidmətlərinə kişilərin 
cəlb edilməsi mövzusunda tibb 
işçiləri üçün təlimlərə start verilib. 
Üç gün davam edən təlimlərdə 
“Doğum öncəsi qulluqda atanın 
iştirakının sürətli qiymətləndiril-
məsi”, “Uşağın gələcək sağlamlı-
ğında atanın rolu”, “Kişilərin cəlb 
olunması üzrə nümunəvi siyasət. 
ÜST-ün bu sahədə siyasət və 
təcrübələrlə bağlı tövsiyələri”, 
“Kişilərin doğum öncəsi qulluqda 
iştiraki ilə bağlı nəzərə alınma-
lı risklərin siyahısı”, “Kişilərin 
hamiləlik dövründə iştirakı və 
qadınlara psixoloji dəstək” və di-
gər mövzularda təqdimatlar olub. 
Proqramda ekspert kimi iştirak 
edən ATU-nun I Mamalıq gine-
kologiya kafedrasının assistenti 
Sevinc İsmayılovanın “Doğuşaqə-
dərki dövrdə müayinə üçün gə-
lişlər. Əsas laborator və radioloji/
USQ müayinələr” mövzusunda 
təqdimatı da təlim iştirakçıları 
tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Dekabrın 1-də Yeni Azərbaycan 
Partiyasının Nəsimi rayonu üzrə 
Azərbaycan Tibb Universiteti əra-
zi ilk partiya təşkilatının hesabat 
konfransı keçirilib. YAP Nəsimi ra-
yon təşkilatının sədri Azər Süley-
manovun da iştirak etdiyi tədbirin 
əvvəlində torpaqlarımızın azadlı-
ğı uğrunda şəhid olanların xatirə-
si bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

Konfransın gündəliyi təsdiqlən-
dikdən sonra YAP-ın Nəsimi rayonu 
üzrə ATU ərazi ilk partiya təşkilatı-
nın sədri, professor Sabir Əliyev he-
sabat məruzəsi ilə çıxış edib. Hesa-
bat dövrünün ölkəmizin həyatında 
önəmli nailiyyətlər və əlamətdar ta-
rixi hadisələrlə zəngin olduğunu bil-
dirən S.Əliyev şanlı zəfərlə nəticələn-
miş Vətən müharibəsinin tariximizə 
əbədi həkk olunduğunu vurğulayıb.

S.Əliyev qeyd edib ki, YAP-ın ATU 
üzrə ərazi təşkilatı və onun hər bir 
üzvü Prezident İlham Əliyevin uğurlu 
siyasətinin nəticələrini universitet ic-
timaiyyəti arasında fəal surətdə təbliğ 
edərək, partiyanın həyata keçirdiyi la-
yihələrdə öz üzərinə düşən vəzifə və 
öhdəlikləri yüksək səviyyədə yerinə 

yetirməyə çalışıb. YAP-ın keçdiyi ağır, 
lakin şərəfli yoldan bəhs edən mə-
ruzəçi xatırladıb ki, bu partiya 1990-
cı illərin əvvəllərində ölkəmizin çox 
çətin sınaq qarşısında qaldığı və hət-
ta müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə 
üzləşdiyi bir zamanda ulu öndər Hey-
dər Əliyevin rəhbərliyi ilə yaradılıb. 
Belə bir şəraitdə xalqın gələcəyini dü-
şünən bir qrup ziyalı xilas yolunu ulu 
öndər Heydər Əliyevin yenidən siyasi 
hakimiyyətə qayıtmasında gördü. O 
vaxtlar ulu öndərə müraciət edən 91 
nəfər ziyalının 7-nin ATU-nun əmək-
daşı olduğunu deyən S.Əliyev onlar-
dan bəzilərinin hələ də elmi-pedaqoji 
fəaliyyətlərini davam etdirdiyini vur-
ğulayıb. Artıq ölkəmizin inkişafının 
yeni mərhələsinin başlandığını vurğu-
layan S.Əliyev onu da qeyd edib ki, ha-
zırda ATU-da 1600 nəfər YAP üzvü var 
və onların 600-ü tələbələrdir.

Yeni Azərbaycan Partiyasının Nəsi-
mi rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri, 
professor Vaqif Şadlinski çıxışının əv-
vəlində Müzəffər Ali Baş Komandan, 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə 44 günlük Vətən müharibəsi nəti-
cəsində 30 ilə yaxın erməni işğalı al-
tında olan torpaqlarımızın azad edil-

məsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpa-
sını tarixi qələbə kimi qiymətləndirib.

Hakim partiyanın yaradılmasının 
ölkəmizdə mühüm hadisə olduğu-
nu söyləyən V.Şadlinski qeyd edib ki, 
1992-ci ilin noyabrında Yeni Azərbay-
can Partiyası təsis edildikdən sonra 
xalqımız ümummilli lider Heydər Əli-
yevin müəllifi olduğu azərbaycançılıq 
ideologiyası ətrafında sıx birləşərək 
respublikamızın inkişafına nail oldu.

Daha sonra ATU-nun professorla-
rı Rafiq Məmmədhəsənov, Məhbu-
bə Vəliyeva və rezident Rauf Vəliyev 
çıxış edərək hesabat dövründə təş-
kilatın fəaliyyətini qiymətləndiriblər.

Tibb Universiteti üzrə ərazi təşkila-
tının mütəşəkkil, fəal yerli özəklərdən 
biri olduğunu söyləyən YAP-ın Nəsimi 
rayon təşkilatının sədri Azər Süleyma-
nov təşkilatın hesabat dövrü ərzində-
ki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirib 
və yeni seçilən tərkibə gələcək işlə-
rində uğurlar arzulayıb.

Sonda YAP Nəsimi rayonu üzrə ATU 
ərazi ilk partiya təşkilatının fəaliyyəti 
qənaətbəxş hesab edilib. Səs çoxlu-
ğu ilə professor Sabir Əliyev yenidən 
təşkilatın sədri, Sərdar Əliyev isə səd-
rin müavini seçiliblər.

YAP ərazi ilk partiya təşkilatının 
hesabat konfransı keçirilib

Uşaqların yükünü valideynlər 
bərabər çəkməlidir

Azərbaycan Tibb Uni-
versitetində görkəmli 
alim, AMEA-nın müxbir 
üzvü, əməkdar elm xadimi, 
professor Aqil Əlirza oğlu 
Əliyevin 95 illik yubileyinə 
həsr edilmiş toplantı keçi-
rilib.

Giriş nitqi ilə çıxış edən ATU-nun 
rektoru, professor Gəray Gəraybəyli 
əziz xatirəsi ürəklərdə yaşayan bö-
yük alim Aqil Əliyevin keçdiyi şərəfli 
və nümunəvi həyat yolundan bəhs 
edib. Görkəmli alimin bu ali təhsil 
ocağındakı fəaliyyətindən danışan 
rektor, universitetin formalaşmasın-
da belə alimlərin əməyinin danılmaz 
olduğunu bildirib: “Elə insanlar var 
ki, öz həyatını yaşayaraq, başqala-
rının yaddaşında və tarixdə heç bir 
iz qoya bilmirlər. Lakin elə insanlar 
da var ki, onların əməlləri, fərdi xü-
susiyyətləri, əvəzsiz xidmətləri həm 
tarixdə, həm də insanların qəlbində 
dərin iz qoyur. Belə ziyalılarımızın 
sırasında Aqil Əlirza oğlu Əliyevin 

özünəməxsus yeri var”.
Rektor görkəmli alimin bütün hə-

yatını Azərbaycan Tibb Universite-
tinə bağladığını, ömrünün sonuna 
qədər burada çalışdığını xatırladıb. 

Sonra ATU-nun İctimai fənlər ka-
fedrasının müdiri, professor Qoşqar 
Əliyev yubilyarın zəngin həyat yolu, 
elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyə-
ti haqqında ətraflı məlumat verib. 
Məruzəçi bildirib ki, Aqil Əlirza oğlu 

Əliyev 1926-cı il dekabrın 10-da 
Naxçıvan şəhərində anadan olub. 
O, Naxçıvan şəhərində orta mək-
təbi bitirdikdən sonra Bakı Dövlət 
Universitetində təhsil alıb. 1953-cü 
ilə qədər Azərbaycan Elmlər Aka-
demiyasının Tarix İnstitutunda elmi 
işçi vəzifəsində çalışıb. Həmin ilin 
may ayından etibarən Azərbaycan 
Tibb İnstitutunun Siyasi iqtisad ka-
fedrasında işə başlayan A.Əliyev 

ömrünün sonunadək burada çalışıb. 
A.Əli yev iqtisad elmləri namizədi, 
iqtisad elmləri doktoru alimlik dərə-
cəsinə, dosent və professor elmi 
adlarına layiq görülüb. 2001-ci ildə 
isə AMEA-nın müxbir üzvü seçilib.

Qeyd olunub ki, professor A.Əliye-
vin apardığı tədqiqat işləri çoxsahəli 
olsa da, onun elmi yaradıcılığında 
əsas yeri sosial-iqtisadi problemlər, 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəl-
dilməsi, ərzaq və istehlak problem-
lərinin həlli, səhiyyənin iqtisadiyyatı, 
əhalinin sağlamlığının sosial-iqtisadi 
və demoqrafik inkişaf aspektlərinin 
tədqiqi və s. tutur. Bu problemlər 
onun 190-a yaxın elmi-tədqiqat 
əsərində, 13 sanballı monoqrafi-
ya, 6 dərslik və dərs vəsaitində, 3 
tədris-metodik göstəricidə öz əksini 
tapıb. Görkəmli alimin elmi-pedaqoji 
fəaliyyəti ayrı-ayrı dövrlərdə dövlə-
timiz tərəfindən layiqincə dəyərlən-
dirilib. O, Əməkdar elm xadimi fəxri 
adına, “Şöhrət” və “Qırmızı Əmək 
Bayrağı” ordenlərinə, eləcə də bir 
çox medal, fəxri fərman və təltiflərə 
layiq görülüb.

Tədbirdə professor Aqil Əliyev 

haqqında xatirələrini bölüşən ATU-
nun professorları Vaqif Şadlinski və 
Surxay Musayev çıxışlarında onun 
alicənab insan olduğunu, şərəfli 
bir ömür yolu keçdiyini iştirakçıla-
ra çatdırıblar. Qeyd olunub ki, Aqil 
Əliyev onu tanıyanların yaddaşında 
sadə, səmimi və xeyirxah bir insan 
kimi qalıb. Bu böyük alim, gözəl 
insan, dəyərli ziyalı barəsində söz 
deməyin nə qədər məsuliyyətli ol-
duğunu söyləyən natiqlər, onun-
la aralarında olan yaxın dostluq 
əlaqələrindən, Aqil Əliyevin yüksək 
insani keyfiyyətlərindən və eləcə də 
müəllim-tələbə münasibətlərindən 
ürəkdolusu bəhs ediblər. Onun bö-
yük insan, görkəmli şəxsiyyət olaraq 
hər birimizin xatirəsində əbədi yaşa-
yacağı vurğulanıb.

Toplantının sonunda ATU-nun 
rektoru, professor G.Gəraybəyli gör-
kəmli şəxslərin yubileylərinin keçiril-
məsini ölkə rəhbərinin tanınmış elm, 
mədəniyyət və ədəbiyyat xadimlə-
rinə göstərdiyi diqqət və qayğının 
təzahürü adlandırıb.

M.ƏLƏKBƏRLİ

Görkəmli alim Aqil Əliyevin 95Görkəmli alim Aqil Əliyevin 95  illik yubileyi qeyd edilibillik yubileyi qeyd edilib
Professor Gəray Gəraybəyli: ATU-nun formalaşmasında onun əməyi danılmazdırProfessor Gəray Gəraybəyli: ATU-nun formalaşmasında onun əməyi danılmazdır

Professor Sabir Əliyev: Hazırda ATU-da 1600 nəfər partiya Professor Sabir Əliyev: Hazırda ATU-da 1600 nəfər partiya 
üzvü var ki, onların 600-ü tələbələrdirüzvü var ki, onların 600-ü tələbələrdir

Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi, BMT-nin Əhali Fondu və Qa-
dınlar üzrə Agentliyinin birgə həyata keçirdiyi “Avropa İttifaqı 

Gender Bərabərliyi naminə: Gender stereotipləri və gender əsaslı 
zorakılığa qarşı” proqramı çərçivəsində “Hamiləlik və doğuş zamanı 
kişilərlə işin təşkili” layihəsinin icrasına başlanılıb. 
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Tədris Stomatoloji Klinikada rezidentlərlə gö-
rüş baş tutub. Klinikanın direktoru, t.ü.f.d. Mahir 
Səfərov ilk öncə I kursa daxil olmuş rezidentləri 
təbrik edib, təhsil dövründə onlara nailiyyətlər 
arzulayıb.  
M.Səfərovçıxışındarezidentlərintəhsiliüçün

yaradılanşərait, təhsilprosesi iləbağlımöv

Direktor rezidentlərin elmi və praktik 
təcrübələrinin təkmilləşdirilməsi üçün 
klinikada hər cür şəraitin olduğunu bil-
dirib, bu cür təlimlərin rezidentlərin bi-
lik və təcrübələrinin artırılmasında əhə-
miyyətli rolu olmasını vurğulayıb. Son-
ra I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının mü-
diri, AMEA-nın müxbir üzvü, profes-
sor Nuru Bayramov çıxış edib. Müasir 
təhsil sistemini təlimsiz təsəvvür et-
mədiyini bildirən professor indiyədək 
dünya ədəbiyyatında əldə olunan nə-
ticələr və protokol qaydaları ilə tələ-
bələrin tanış edildiyini deyib. O hazır-
da “Mən bunu necə edə bilərəm?” adlı 
yeni bir istiqamət üzərində işlədikləri-
ni qeyd edib və təlim iştirakçılarına is-

tiqamətin mahiyyəti barədə məlumat 
verib: “Göstəriciləri yüksək olan tanın-
mış cərrahları klinikamıza dəvət edə-
cəyik ki, əməliyyat təcrübələri və nə-
ticələri ilə sizləri tanış etsinlər. Bizim 
bir neçə beynəlxalq şuralarla əlaqəmiz 
var. Orada konkret xəstələr müzakirə 
olunur. Məsələn, bu xəstəyə necə ya-
naşaq, necə diaqnoz qoyaq, onu necə 
müalicə edək? Bu kimi məsələlər şura-
da müzakirə edilir”.

Professor N.Bayramov bu təcrübə-
ni daha da genişləndirmək niyyətlə-
ri olduğunu, bunun üçün bir çox cər-
rahi xəstəliklərin və tanınmış cərrah-
ların siyahısını hazırladıqlarını söylə-
yib. Onların konkret xəstəliklərlə bağ-

lı təcrübələrini və fikirlərini öyrənə-
cəklərini, yerli mütəxəssislərin də üz-
ləşdikləri hər hansı xəstə və xəstəliyi 
müzakirəyə çıxarmaq şansı əldə edə-
cəyini vurğulayıb.

Sonra assistent Elman Əzimov “Bağır-
saq tikişləri” mövzusunda çıxış edib. O, 
tikişin növləri, cərrahi əməliyyatlar za-
manı işlənən saplar, onların xüsusiy-
yətləri, istifadə olunan iynələr və di-
gər detallarla bağlı geniş məlumat ve-
rib. O, fərqli əməliyyatlar zamanı iynə 
və sapların necə istifadə edilməsi haq-
da geniş söhbət açıb və bunları moni-
tor vasitəsi ilə nümayiş etdirib. 

Təlim işgüzar şəraitdə işini başa çat-
dırıb.

“Mən bunu necə edə bilərəm?”

Şöbəninmüdiri,Ümumicər
rahiyyəkafedrasınınassistenti
SəadətAşurovabildirirki,şö
bədəcərrahixidmətlərüstünlük
təşkiletsədə,əhaliyəyüksək
keyfiyyətlikardioloji,uroloji,pe
diatrik,nevroloji,endokrinoloji
vəginekoloji tibbixidmətlərdə
göstərilir.Müraciətedənlərhəm
stasionar, həm də ambulator
müalicəalırlar.Onunsözlərinə
görə,şöbədəçalışanlarınböyük
əksəriyyətiATUnunprofessor
ları,dosentlərivəassistentləri
dir:“Həmçininkənardandahə
kimlər,xüsusilədəşöbəmizdə
olmayansahələrüzrəmütəxəs
sislərdəvətedirik.Ənmüasir
avadanlıqlarla təchizolunmuş
laboratoriyalarımızda bütün
müayinələr icra olunur. Klini
kamızaxəstəaxınınınbaşlıca
səbəbiburadayüksək ixtisaslı
peşəkarhəkimlərinçalışmasıdır.
HəmAzərbaycanTibbUniver
sitetinibitirən,həmdəxaricdə
tibbi təhsilalanhəkimlərimizə
böyükinamvar.Buinamınnə
ticəsidir ki, pasiyentlər əksər
hallardaklinikamızı,ocümlədən
bizimşöbəniseçirlər”.
Şöbədəolarkənonudamüşa

hidəetdikki,ayrıayrıkabinetlər
dətibbixidmətgöstərənhəkim
lərinçoxugənckadrlardır.Onlar
üçün hər cür şərait yaradılıb,
etimadgöstərilib.Eynizaman
daambulatorxidmətdəntəkcə
xəstələrindeyil,TibbUniversi
tetinintələbələrinin,rezidentlə

rinindəyararlandığını,ayrıayrı
kabinetlərdəmüayinədənkeçən
xəstələrin ağxalatlılarla əhatə
olunduğunu gördük. Həmin
ağxalatlılarATUnunyuxarıkurs
tələbələri, ixtisasseçimietmiş
rezidentlərdir.Müxtəlifkurslar
dan istehsalatpraktikasınada
gəlirlər.Gələcəyinhəkimləriam
bulatorxidmətzamanıprosesi
izləməkləkifayətlənmir,müəy
yənprosedurların icrasındada
fəallıqgöstərirlər.Rezidentlər
həm də ambulator sistemdə
xəstəqəbuledəbilirlər.
Söhbətləşdiyimizxəstələrvə

xəstəyaxınlarıdaonlaragöstə
riləntibbixidmətdənməmnun
durlar.OnlarATUnunklinika
sınıseçmələriniburadabütün
sahələrüzrəixtisaslıhəkimlərin
çalışmasıbarədəməlumatlıol
maları iləəlaqələndirirlər: “Fi
kirləşdikki,buramüraciətetsək
dahayaxşıolar.Çünkiəvvəllər

dəmüraciətedib faydalıməs
ləhətləralmışıq.Həmişədərazı
getmişik.Buradakımüalicəvə
müayinələr,həkimməsləhətləri
biziqaneedir”.
Sondövrlərdəpandemiyasə

bəbindənstasionar xəstələrin
sayınınbirqədərazaldığınısöy

ləyənşöbəmüdiriqeydedirki,
bəzixəstələrbirbaşastasionar
şöbəyəyerləşdirilir.Əgərəmə
liyyat icraolunacaqsa,sonrakı
müalicənəzarətəgötürülür.
S.Aşurovanınsözlərinəgörə,

Poliklinika şöbəsinə ən çox
kardioloji problemlərlə bağ
lı müraciətlər olur: “Bundan
əlavə,cərrahi,uroloji, laborator
müayinələr yüksək səviyyədə
aparılır. Xüsusilə də üzçənə
cərrahiyyəsi, lor, travmatoloji,
neyrocərrahi, nevroloji vəen
dokrinolojikabinetlərəmüraciət
edənlərçoxdur.Ginekolojikabi
netlərdədəxəstələrimizazde
yil.XəstələrPoliklinikaşöbəsin
dəçeşidlənərəkyaambulator,
yadastasionarşəraitdəmüali
cəyəcəlbolunurlar.Gözvəuşaq
cərrahiyyəsişöbələrininambu
latoriyalarıdahaaktivişləyirlər”.
Şöbəmüdiribildirirki,xəstələ

rinəksəriyyətibirhəftəlikmüa
licə kursundan sonra təkrar
müayinələrəgəlir.Həmçininsta
sionarşöbədəəməliyyatolunan
xəstələrbirmüddətambulator
müşahidədəsaxlanılır:“Budao
deməkdirki,şöbəmizinfəaliyyə
ti təkcəmüayinəvəmüalicəilə
məhdudlaşmır.Hansısaxəstə
liyinyaxınvəuzaqnəticələrinin
öyrənilməsindəTibbUniversite
tininelmi işləməşğulolanhə
kimlərinə,rezidentlərinəkömək
edəbilirik”.

A.KAMRANOĞLU

keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilir

Azərbaycan Tibb Uni ver-
si te ti ilə Qa za xıs ta nın Nur-
Sul tan şə hə rin də yer lə şən 
As ta na Tibb Uni ver si te ti 
ara sın da im za lan mış əmək-
daş lıq mü qa vi lə si nə əsa sən, 
re zi dent lər Ti na li nov Adil 
Mu ra to viç və Se rik Da na Ar-
man qı zı 29.11-11.12.2021-ci il 
ta rix lə rin də ATU-nun Təd ris 
Cər ra hiy yə Kli ni ka sın da kli-
nik təc rü bə ke çib lər. 
A.Ti na li nov trav ma to lo gi ya və 
or to pe di ya, D.Se rik isə fi ziote-
ra pi ya və reabi li ta si ya ix ti sa sı 
üz rə öz bi lik və ba ca rıq la rı nı ar-
tı rıb lar.

ATU-nun Bey nəl xalq əla qə-
lər şö bə si nin mü di ri, do sent 
Müş fiq Oru cov qo naq re zi-

cudproblemlərvəonlarınhəlliis
tiqamətindəgörüləcəkişlərbarədə
danışıb.
Sonra ATUnun Rezidentura

vəmagistraturaşöbəsininmüdiri,
professorMəlahətSultanovaçıxış
edərəkrezidenturatəhsilisəviyyə
sininyüksəldilməsiüçünatılması
vacibolanaddımlardanbəhsedib.
O,həmçininrezidentlərindahaçox
qaldırdığıproblemlərinhəlliyolları
iləbağlıtəkliflərisəsləndirib.
Görüşün sonunda rezidentlə

rin sualları cavablandırılıb, bəzi
məsələlərinhəlliiləbağlıtapşırıq
larverilib.Bugörüşlərinhəmcanlı,
həmdəonlaynformatdamütəmadi
olaraqkeçirilməsinəqərarverilib.

Səadət Aşurova: Pasiyentlərin bizi seçməsinin əsas səbəbi həkimlərimizin yüksək ixtisaslı 
peşəkarlar olmasıdır

Sağlamlıqlarına biganə qalmayan insanlar müayinə və müalicə üçün 
harasa müraciət edəndə, ilk növbədə tibbi xidmətin keyfiyyətinə diqqət 
yetirirlər. Əhaliyə keyfiyyətli tibbi xidmət göstərən müəssisələr içə-
risində Azərbaycan Tibb Universitetinin klinikalarının məxsusi yeri 
var. Bu klinikalardan biri də Tədris Cərrahiyyə Klinikasıdır ki, fərqli 
şöbələrində yüksək ixtisaslı peşəkar həkimlərimiz çalışırlar. Xəstə 
qəbuluna görə klinikanın əsas yükü isə konsultativ poliklinika şöbə-
sinin üzərinə düşür.

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasında cərrahiyyə ixtisası üzrə ney-
rocərrahiyyə, travmatologiya və ortopediya şöbələrinin rezidentləri 
üçün təlim kursu keçirilib. I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının assistenti 
Elman Əzimov və TCK-nın Rezidentlər üzrə məsul şəxsi, assistent Na-
miq Xəlilovun təşkilatçılığı ilə baş tutan təlimi klinikanın direktoru, 
professor Surxay Hadıyev giriş sözü ilə açıb. 

Universitetimizin Tədris Terapevtik 
Klinikasında rezidenturaya daxil olmuş 
I kurs rezidentlərlə görüş keçirilib.
Klinikanındirektoru,əməkdarelm

xadimi, professorSurxayMusayev
rezidentləriAzərbaycanTibbUniver
sitetininvəklinikanınrəhbərliyiadın
dan təbrikedərək işlərindəuğurlar
arzulayıb.
HəmçininRezidentura şöbəsinin

müdiri,professorMəlahətSultanova
darezidentləri təbrikedibvəonlara
birsıramühümməlumatlarıçatdırıb.
Sondaklinikanındirektoruvəşöbə

müdiritərəfindənrezidentlərivəkura

Terapevtik Klinikanın direktoru 
rezidentləri qəbul edib

Stomatoloji Klinikada 
rezidentlərlə görüş keçirilib

Qazaxıstanlı tələbələr 
təcrübə üçün ATU-ya gəlib

Azərbaycan Tibb Universitetində rezidentura təhsilinin aparıldığı kənar bazaların nümayən-
dələri ilə görüş keçirilib. Görüşün əsas məqsədi həmin bazalarda təhsilin vəziyyəti, mövcud 
problemlərin təhlili və tədris keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində atılacaq addımların 
müəyyənləşdirilməsi olub.
İyirmidənçoxbazanümayəndələrininiştiraketdiyitoplantıdaayrıayrıklinikaların

məsulşəxsləriçıxışedərəkrezidentlərləaparılanişbarədəətraflıməlumatveriblər.
Görüşdətəhsilinkeyfiyyətininyüksəldilməsiiləbağlıtəkliflərdəsəsləndirilib.ATU
nunRezidenturaşöbəsininmüdiri,professorMəlahətSultanovagörüşiştirakçılarının
qaldırdığıproblemlərinhəlliiləbağlıqısamüddətdətədbirləringörüləcəyinibildirib,
bazalarlasıxəməkdaşlıqçərçivəsindəlayihələrinhəyatakeçiriləcəyinivurğulayıb.

Rezidentura təhsili verən bazaların nümayəndələri bir arada

dent lə ri qə bul edib. M.Oru cov uni ver si tet lə ri miz 
ara sın da əmək daş lı ğın ye ni baş lan ma sı na bax ma ya-
raq, ar tıq əmə li təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril di yi ni qeyd 
edib. Qa za xıs tan lı re zi dent lər on lar üçün ya ra dı lan 
yük sək dərs şə raiti və qo naq pər vər lik üçün ATU 
rəh bər li yi nə öz min nət dar lıq la rı nı bil di rib lər. Gö rü-
şün so nun da re zi dent lə rə təc rü bə keç mə lə ri haq-
qın da mü va fiq ser ti fi kat lar təq dim olu nub.

torlarımaraqlandırançoxsaylısuallarcavablandırılaraq
toplantıyayekunvurulub.
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Xəyaləfikrinibitirərbitirməz,
gözləriyaşardı,duruxdu.Çöhrə
sinəbirhüznçökdü...Qısafasilə
dənsonrasözünədavametdi:
Heçvaxtyadımdançıxmaz.

Bilirdiki,martın18iadgünüm
dür.Evəgəlməsiniçoxistəyir
dim.Ammaxidmətdəolduğu
üçünonaicazəverəcəklərinə,
gələcəyinəinanmırdım.Oisə
həmingünicazəalabilmişdi.
Mənəgəlişinisürprizetdi.Gö
züməinanmadım.Çoxsevindim.
Gülçələngi,saatdəstihədiyyə
gətirmişdi.
...40 mərasiminəqədərteztez

yuxularımagirirdi.Həmişədə
deyirdiki,sağam,gələcəyəm.
Eləbilirdimki,yuxularımger
çəkolacaq.Birqulağımsəsdə
idiki,nəzamansaCəmilinsağ
olmasıxəbərinieşidəcəyəm.
40dansonradostlarıCəmilgilə
gəldi.Məndəgetmişdim.Şəxsi
əşyalarınıdagətirmişdilər.Hansı
şəraitdəşəhidolduğunudanış
dılar,ondansonrasankiümidim
üzüldü.Qəbuletdimki,Cəmilbu
dünyadayoxdur,onunlabirdaha
görüşəbilməyəcəm...
Şəxsiəşyalarıiçərisində

canamazıvəhəmişəboğazında
gəzdirdiyigümüşzəncirigözümə
dəydi.OnlarıCəmilinanasın
danistədim.Sağolsun,qəlbimi
qırmadı,mənəverdi.İndiCəmilin
gümüşzənciriniboğazımdagəz
dirir,onuncanamazınınüstündə
namazımıqılıram.İnanıramki,
bunagörəruhuşaddır.

“Xocalı faciəsinin 
qisasını almaq üçün hərbçi 

oldu”

Atası Oqtay Səlimov:
Cəmildərrakəli,olduqcadü

şüncəlibiruşaqidi.Ortaməktəb
dəyaxşıoxuyar, təlimtərbiyəsi,
nizamintizamı ilə taytuşların
danseçilərdi.Müəllimləriondan
həmişərazılıqedərdi.Hərşeylə
maraqlanırdı.Mənimatatərəfim
Şuşa,anatərəfimXocalıdanidi.
OnunlaŞuşabarəsində,orada
kı tarixi yerlər,Cıdır düzü, İsa
bulağı, Xocalı faciəsi ilə bağlı
söhbətlərimiz olurdu. Heç cür
torpaqlarımızın işğalı iləbarış
mırdı.Xocalıfaciəsionaçoxpis
təsiretmişdi.Onlarınarasında

tanıdıqlarım və yaxınlarımdan
dahəlakolanlarvar idi.Həmişə
deyirdiki,vaxtgələcək,bizonla
rınqisasınıalacağıq.Düşmənlər
dənqisasımızıalmaqüçünCəmil
məhzhərbçiolmağıseçdi.
12 il hərbi xidmətdə olub. 3 

ilMurovdağsilsiləsində, qalan
müddətisəAğdam,Ağdərə,Go
ranboy,Bərdə,Tərtər,Mingəçe
virbölgələrindəqüsursuzxidmət
göstərib.
Vətənqarşısındaxidmətlərinə

görə“AzərbaycanBayrağı”orde
ni,“Vətənuğrunda”,“Suqovuşa
nınazadolunmasınagörə”me
dallarıvə fəxri fərmanlarla təltif
olunub.

“Bəy otağı” muzeyinə 
çevrilib

Anası Təranə Səlimova:
Cəmilinyoxluğunadözmək

biranakimimənəçoxçətindir.
Fəxredirəmki, şəhidCəmilin
anasıyam. O, müharibə vaxtı
çoxlusaydayaralıyaköməketdi,
onları odalovun içərisindən
çıxararaqhəyatlarınıxilasetdi.
Ammaözünüölümdənqoruya
bilmədi,şəhidoldu.Cəmilso
nuncudəfə2020ci ilavqustun
14dəbirgünlük,adgünümdə

evəgəlmişdi.Ayın15dəvida
laşıbgedəndəzarafatladedim
ki, bir günlük gəlirdinsə, niyə
gəlirdin? Yəni, məni o qədər
çox istəyirsən ki, gəlib tezdə
gedirsən?Mənəbaxdı,gülüm
sədivəüzümdənöpərəkdediki,
anacan,sənmənimbaşımınta
cısan,səninüçündünyanın lap
obiribaşınadagedərəm.Səni
necəçoxistədiyimidəözümdən
vəAllahımdanbaşqakimsəbil
məz.
Onunlatelefonlaaxırıncıdanı

şığımızsentyabrın28dəolub.
Vəziyyətini soruşdum. Dedi
yaxşıyam,narahatolma,məni
müharibəyəaparmayıblar.Son
ra bilmişəm ki, aldadıbməni.
Ammanişanlısı ilə danışanda
deyib ki, göylər çağırır, toyu

muzagedirəm.Nişanlısınıçox
sevirdi.Toylarıolacaqdı.Hətta
mən otağın birini onlar üçün
bəzətmişdim.Cehizininbirhis
səsidəgəlmişdi.Çoxtəəssüfki,
oğlumuntoyunugörəbilmədim.
“Bəyotağı”nınqapısıbirmüddət
bağlıqaldı,oraheçkimgirmədi.
Cəmiliminhəyatıkimimənimdə
onunlabağlıarzularımyarımçıq
qaldı.

“Oğlumun özü 
kimi hərbçi olmasını 

istəyirdi”
Bacısı Cəmilə Nağıyeva:
Cəmilmənimandyerim,ürə

yim,nəfəsimolub.Dünyadaqar
daşınölümxəbərindəndəhşətli
birşeytəsəvvüredəbilmirəmvə
birbacıkimiməndəbuacıxəbəri
eşitdim.Ürəyimparamparçaoldu.
Nakamköçdüqardaşım,arzusu
ürəyindəqaldı.Vətənuğrundaşə
hidlikzirvəsinəucalanbütünigid
lərimizkimi,odaarzuistəklərini
özüiləcənnətəapardı.Toyunaha
zırlaşırdıq,tabutugəldi.Dərdlərə,
yaralaradərmanolanqardaşıma
heçbirimizşəfaolabilmədik.Ailə
qurmaqistəyirdi,uşaqlarıçoxse
virdi.Uşaqlarımınoxuyubsavadlı
olmasını istəyirdi.OğlumYusifin
isəözükimihərbçiolmasıkönlün
dənkeçirdi.HeyfCəmildən...Hə
mişəonudüşünür,onuaxtarıram,
adınaqoyulmuşküçəiləgedəndə
də,xatirəsinə inşaedilmişbulaq
dansuiçəndədə...Həryerdə...

“Qardaşımın ruhu 
ata yurdumuz Şuşada 

dolaşır”
Qardaşı Müslüm:
Cəmilçoxmehriban,qayğı

keşbirqardaşolub.Ailəmizhə
mişəonunlaqürurduyub,fəxr
etmişik.O, uşaqlıqdanhərbə
maraqgöstərirdi.Hərbləbağlı
verilişlərəbaxır,hərbçiolaca
ğınıdeyirdi.Arzusunadaçat
dı.Ammabizimxəbərimizyox
idiki,hərbçiolmaqarzusunun
içərisindəbirarzusudavar.O
dacanındançoxsevdiyiVətən
vətorpaquğrundaşəhidolmaq
arzusu.O,ATUnunHərbitibb
fakültəsində20082010cuillər
dətəhsilaldı,feldşerixtisasına
yiyələndi.Evəhəftəsonugəlir
di,onunüçünçoxdarıxırdım.
Ammaonaxoş idi.Çünkiürə
yincəolanbirpeşəniseçmişdi.
Cəmilortaməktəbdəoxuyanda
mənə dərslərimi hazırlamaq
daköməkedir,həmişəarxam,
dayağımolurdu.Mənəçətinlik
vəmaneələrinecəaşmağı,dəf
etməyiöyrədirdi.Torpaqlarımı
zınazadolunmasını,oyerlərdə
xidmətetməsini çox istəyirdi.
Çoxtəəssüfki,görmədi.Amma
inanıramki,onunruhusevinir,
azadolunmuşQarabağımızda,
atayurduŞuşamızdadolaşır.

“Səhra şəraitində 
yaralıların daxili 

qanaxmalarını 
dayandırıb”

Kursant yoldaşı Amil 
Məmmədzadə:
MənCəmilinkursantyoldaşıol

muşam.İki ilbiryerdəoxumuşuq.
Üçdostolmuşuq–CəmilSəlimov,
FamilHəsənovvəmən.AncaqCə
milləmənimxasiyyətimdahaçox
uyğungəlirdi.Ailəvibirbirimizinxe
yir işindəolmuşuq.Bizeyniyerdə
xidmətetməsəkdə,həmişəbirbiri
mizləəlaqəsaxlamış,məzuniyyətdə
görüşmüşük.Cəmilxalqımızınfəxr
edəcəyihərbihəkimlərimizdənidi.
O,qorxmazvəvətənpərvəroğlan
idi.CəmilheçzamanXocalıfaciəsi
ni,ermənilərtərəfindənvəhşicəsinə
qətləyetirilmiş,şaxtadadonmuşin
sanları,körpəniunutmurdu.Həmin
uşaqCəmilinhəmsöhbəti idi.Hə
mişəuşağınşəkliilədanışar,deyər
diki,mənsəninqisasınıalacağam,
balaca.
Xüsusi təyinatlılarınhəkimi idi,

Ağuçuqdeyilənərazidəyaralıları
təxliyəedənzamanqəhrəmanca
sına şəhid olub.Müharibəmey
danındaçoxsaylı yaralıhərbçilə
rimizindaxili orqanlarında, qarın
boşluğundakıqanaxmalarınqarşı
sınıalmışdı.Mütəxəssislərbunun
səhra şəraitində edilməsinin nə
dərəcədəçətinolduğunuyaxşıbilir.
Bunuadətənəməliyyatotaqlarında,
cərrahimasalarüzərindəicraetmək
mümkündür.AmmaCəmiltorpağın
üzərində,dizləriniyerəqoyaraq,bir
çoxyaralınınhəyatınıxilasetmişdi.
Fəxredirəmki,mənimCəmilkimi
birdostum,qardaşımolub.
Xidmət etdiyimərazi onun şə

hidolduğuyerlərəyaxındır.Amma
bəzənmənəeləgəlirki,o,şəhidol
mayıb.Haradansaçıxıb,güləgülə
mənəyaxınlaşacaq.Oralardagedib
oturur,Cəmiliçağırır,nəqədərgöz
ləyirəm,gəlmir...Dünənaxşamda
çağırdım,gəlmədi.Yəqincənnətdə
gözləyirməni.İnşallah,oradagö
rüşəcəyik.

Qabil ZİMİSTANOĞLU

Dostu: Cəmil həmişə Xocalıda qətlə yetirilmiş uşağın şəkli ilə 
danışır, deyirdi ki, sənin qisasını alacağam, balaca 

Nişanlı idi. Müharibədən öncə şadlıq 
evinə beh də verilmişdi. Noyabrın 28-i 
toyu olacaqdı. Ailə böyük həvəslə tibb 
xidməti giziri Cəmil Səlimovun toyuna 
hazırlaşırdı. Artıq “bəy otağı” da bəzədil-
miş, cehizin bir qismi gətirilmişdi. Amma 
səbirsizliklə gözlədiyi bu toy ona qismət 
olmadı. Vətən müharibəsinə yola düşən 
Cəmilin sentyabrın 29-da qara xəbəri gəl-
di... Arzuları da, planları da həyatı kimi ya-
rımçıq qaldı... Suqovuşan istiqamətində 
gedən döyüşlərdə yaralananları təxliyə 
edən zaman qəhrəmancasına həlak ola-
raq şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Məzarı 
Binə qəsəbəsindəki Şəhidlər Xiyabanın-
dadır.

...Şəhidlik xəbərindən sonra bir müddət 
onun üçün hazırlanmış otağın qapısı bağlı 
qaldı. Heç kim cürət edib o otağa daxil 
olmadı. Nişanlısı Xəyalə də 40 mərasiminə 
qədər Cəmilgildən çıxmadı. Başsağlığına 
gələnlərin qulluğunda durdu. Qara lentin 
qapıya sarındığını və bağlı olduğunu gö-
rüncə, göz yaşlarına hakim ola bilmədi, 
hönkür-hönkür ağladı. İndi həmin otaq 
Cəmilin muzeyinə çevrilib. Burada xidmət 
zamanı ona verilən orden-medallar, fəxri 
fərmanlar, şəxsi əşyaları, portret və foto-
ları saxlanılır...

“Bəy otağı” şəhid muzeyinə “Bəy otağı” şəhid muzeyinə 
çevrilmiş qəhrəmançevrilmiş qəhrəman

Şəhid məzunlarımızŞəhid məzunlarımız

“Cəmil kimi bir insanın 
qarşıma çıxmasına çox 

sevinirdim”

Nişanlısı Xəyalə Ağamalıyeva:
Biz2019cuilnoyabrın25dətanış

olmuşuq.Ötənilnoyabrın28dətoyumuz
olmalıidi.Müharibəbaşladı.Cəmilsentyab
rın29uşəhidoldu,ertəsigündəfnedildi.
Cəmilolduqcagözəlinsanidi.Ətrafında

kılara,onunlaünsiyyətdəolanlarahəmişə
diqqətgöstərirdi.Hərşeyianlayışlaqarşıla
yar,ibadətləməşğulolardı.Əhlibeytaşiqi
idi,İmamHüseyniçoxsevərdi.Oməktəb
dənbəhrələnməyin,lazımgələndəVətən,
torpaq,dinuğrundacanındankeçməyin,
şəhidolmağınvacibliyindənsöhbətaçardı.
Onudadeyərdiki,şəhidolmaqhəradama
nəsibolmur.Oməqama,ozirvəyəAllahın
sevdiyibəndələriçata,yüksələbilərlər.Şə
hidolduğunuyuxusundagörmüşdü.Ana
sınadaözününnəvaxtsaşəhidolacağını,
onunbunahazırolmasınıdeyirmiş.
Cəmildəvətənpərvərlikruhuçoxyüksək

idi.Beləbirinsanınqarşımaçıxmasınaçox
sevinirdim.Onaçoxinanır,çoxgüvənirdim.
Pisgünlərimizi,xoşgünlərimizibiryerdə
keçirməli,çətinyollarımızıbiryerdəgetməli
idik.Ammao,buyoldamənitəkqoydu...
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Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 
həkim-cərrahlar və rezidentlər 
üçün seminar keçirilib. Seminarı 
klinikanın direktor müavini, pro-
fessor Davud Pənahov açıb.
O,tədbirdəiştirakedənİsrai

lin“Graftininternational”və“3R
MedLtd”şirkətlərininnümayən
dələrini–NitzanHardufu,Mari
naKuzini,BenİshakSolomonu
seminar iştirakçılarına təqdim
edib.Qonaqlarıntəmsilolunduq
larışirkətlərin istehsaletdikləri
məhsullarvəcərrahiəməliyyat
larzamanıtətbiqedilənüsullar
barədəiştirakçılaraətraflımə
lumatverəcəkləriniqeydedib.
NitzanHardufuçıxışındabildi

ribki,“Graftininternational”tibb

sahəsinəaidxüsusiməhsulların
istehsalı iləməşğuldur.O,cər
rahiəməliyyatlarzamanıtətbiq
edilənməhsullardanvəüsullar

dansöhbətaçıb.Gecsağalanvə
ocümlədənşəkərlidiabetzama
nıəmələgələnxronikiyaraların
müalicəsində istifadə olunan

üsulActigraftbarədəməlumat
verib.Bildiribki,buüsulugec
sağalanxronikiyaralar,dərinin
təzələnməsi,qeysəriyyəəmə

liyyatlarıvəs.yaralardatətbiq
etməkolar.Çoxeffektliolduğu
nu,dərizədələnmələrivəçapıq
zamanıheçbirizinqalmadığını
qeydedib.N.HardufuActigraf
tıntətbiqizamanımərhələlərin
ardıcıllığıbarədəiştirakçılarımə
lumatlandırıbvəbeləbirüsulun
Azərbaycanınhəkimcərrahları
tərəfindəntətbiqininuğuruvə
əhəmiyyətinətoxunub.Birsıra
xəstələrdəgecsağalanmüxtəlif
dərəcəlixronikiyaralarınmüa
licəsindəActigraftıntətbiqiqo
naqtərəfindənmonitorvasitəsi
ilənümayişetdirilib.
Yeniüsuliştirakçılartərəfindən

maraqlaqarşılanıb.Seminarsu
alcavabvəişgüzarşəraitdəöz
işinibaşavurub.
Qeydedəkki,seminardaATU

nunBeynəlxalqəlaqələrüzrə
prorektoru,dosentOrxanİsayev,
ATUTCKnınrezidentlərüzrə
məsul şəxsi,assistentNamiq
Xəlilovdaiştirakediblər.

İsrailli mütəxəssislər həkim-cərrahlarımızı 
yeni üsulla tanış edib

Azərbaycanda səhiyyə sis-
temi dövlətin daim diqqət 
mərkəzində olan sahələrdən 
biridir. Tibb xidmətləri baza-
rının təkmilləşdirilməsi üçün 
ən mühüm addımlardan biri 
dərman istehsalı üzrə müəs-
sisələrin yaradılmasının sti-
mullaşdırılması ola bilər. Bu 
haqda bizə müsahibəsində 
Azərbaycan Tibb Universite-
tinin İctimai fənlər kafedrası-
nın baş müəllimi, Beynəlxalq 
əlaqələr şöbəsinin müdir müa-
vini Nigar Ələkbərova bildirib. 
Onun fikrincə, ölkəmizdə dər-
man hazırlayan müəssisələ-
rin yaradılması üçün hər cür 
şərait var: 

 Azərbaycanda əczaçılıq
müəssisələrininyaradılmasıvə
fəaliyyəti üçün hər cür zəmin
var.Əvvəla,dərmanpreparat
larının istehsalı üçünbitkiləri
miz,mineralmaddələrimiz,yəni
təbii resurslarımızvar.2008ci
ildəbiyankökündənməhsullar
istehsaledənzavoduntikintisi
müsbətnümunəkimigöstərilə
bilər.Digər tərəfdən,Azərbay
candamüasir əczaçılıq səna
yesininəsastərkibhissəsiolan
kimyanınmüxtəlifsahələriüzrə
təhsilvəelmitədqiqat institut
larışəbəkəsimövcuddur.Kimya
sənayesininmilli iqtisadiyyatın
tərkibhissəsiolduğununəzərə
alsaq,bu,mühümfaktorlardan
biri kimi qiymətləndirilə bilər.
Onudaqeydedimki,hələso
vethakimiyyəti illərindənAzər
baycandabiologiyasahəsində
yüksəkixtisaslıkadrlarınyetişdi
rilməsisahəsindəgüclüənənə
lərimizmövcuddur.Busahədə

elmitədqiqatmərkəzlərihələdə
fəaliyyətgöstərməkdədir.

- Əc za çı lıq sə na ye si nin çox 
spe si fik bir sa hə ol du ğu nu 
və bu ra da döv lət nə za rə ti nin 
zə ru ri li yi ni nə zə rə al saq, be lə 
müəs si sə nin han sı for ma da 
ya ra dıl ma sı da ha məq sə dəuy-
ğun olar dı?
Əlbəttə,əczaçılıqsənaye

sindəalıcılarınhəddənartıqçox
olduğununəzərəalsaq,buişdə
dövlətin iştirakıvacibdir.Əgər
bizölkəmizəməşhurbrendləri
cəlbetməkistəyiriksə,yenədə
buradadövlətindəstəyi lazım
gələcək.Həttabeləbirmüəs
sisəhansısaşirkətinortaqpayı
iləyaradılsa,dövlətyenədəbu

layihədənikiqatiqtisadixeyirəl
dəetmişolacaq.Çünkidərman
istehsalı zavodu yüksək gəlir
gətirməyəbaşladıqda,dövlətöz
paylarınıözəlləşdirməyəçıxara
bilər. İkinci tərəfdən,bumüəs
sisədövlətbüdcəsinədəver
giödəyəcək.Beləbirlayihənin
sosial faydasındandanışdıqda
isə,əhalininməşğulluğunave
riləcəktöhfəniqeydetməkolar.

- Azər bay can da sə hiy yə 
xid mət lə ri nin sə viy yə si nin 
yük səl dil mə si nin sti mul laş-
dı rıl ma sı üçün han sı me tod-
la rın tət bi qi tə ləb olu nur?
 Buməsələdə ilk növbədə

həmdaxili,həmdəxariciözəl
investisiyalarıcəlbetməyəça
lışmaqlazımdır.Dövlət tərəfin
dən belə addımların atılması
zəruridir,çünkibusahəyə in
vestisiyaaxınını təminetmək
üçüncəlbedicisərmayəmühiti
yaratmağaehtiyacvar.Qeydet
məkistərdimki,Azərbaycanda
busahədəsonillərçoxmühüm
addımlaratılmaqdadır.
İşorasındadırki,səhiyyədi

namik inkişaf edən bir sahə
olduğuna görə, teztez yeni
avadanlıqlar,dərmanlar,diaq
nostikavəmüalicə texnologi
yalarıortayaçıxır.Busahədəki
hərbirmütəxəssisdaimyeni
likləriizləməli,özünüinkişafet
dirməlidir.Buməqsədlədövlət
tərəfindəndaimmüəyyəntəlim

vətəcrübəproqramlarınınkeçi
rilməsistimullaşdırılır.Bunlarla
yanaşı, tibbi texnikadaneffek
tiv istifadəninstimullaşdırılma
sınınəhəmiyyətinidəqeydet
mək lazımdır. Məlum olduğu
kimi,Azərbaycandahəmdövlət,
həmdəözəlklinikalarçoxluba
halıvəmüasirtibbiavadanlıqlar
alıblar.Bu istiqamətdədədöv
ləttərəfindəngörülmüştədbirlər
diqqətəlayiqdir.

- Mə lum dur ki, öl kə miz də 
müali cə vi bit ki və mi ne ral-
lar la zən gin olan mə kan lar 
var. Bu fakt dan tibb xid-
mət lə ri ba za rı nın tək mil ləş-
di ril mə si üçün ne cə is ti fa-
də et mək olar?

Azərbaycanhökumətiqeyri
neftsektorununinkişafındaturiz
mi prioritet istiqamətlərdən biri
kimiseçib.Bu,2016cı ildədöv
lətbaşçısı tərəfindən təsdiqlən
mişStratejiYolXəritəsindədəöz
əksini tapıb.Hazırdaölkəmizdə
Naftalanmüalicəvisanatoriyası,
Naxçıvandaduzmağarası,Şab
randamüalicəvisuyunəsasında
sanatoriyalaruğurlafəaliyyətgös
tərir.
Hesabedirəmki,StratejiYolXə

ritəsindəkimüvafiqkursaəsasən,
müalicəvi turizmin inkişafıpers
pektiv istiqamətlərdəndir.Amma
bu proseslərdə də ən azından
ilkinmərhələdədövlətin iştirakı
mütləqdir.Bununüçünhəmtibb,
həmdəturizmmütəxəssislərinin,
həmçinin icraorqanları vəyerli
özünüidarəqurumlarının iştirakı
iləhədəfproqramlarıhazırlanma
lıdır.Müalicəvi turizmin inkişafı
həmdəAzərbaycanhökumətinin
yürütdüyüsosialiqtisadisiyasə
tinəsasistiqamətiolanregionların
inkişafınadacidditöhfəverəbilər.
Yuxarıdaqeydolunanlarıümu

miləşdirərəkəminliklədeyəbilərik
ki,Azərbaycandatibbixidmətlər
bazarındadövləttərəfindənəlve
rişlibiznesmühitininyaradılma
sıbubazardagüclürəqabət for
malaşdıracaq.Budaadıçəkilən
bazarseqmentindəbiznesstruk
turlarınıneffektiv fəaliyyətinəyol
açacaq.

Nigar Ələkbərova tibb xidmətləri sahəsinə dair təkliflərini təqdim edir

Müalicəvi turizmin inkişafı Müalicəvi turizmin inkişafı 
ölkəmiz üçün faydalıdırölkəmiz üçün faydalıdır

Rəsmiqurumlaradıçəkilən
ştammın hələlik ölkəmizdə
aşkarlanmadığınıbildirsələr
də,bizdədəbusahədəna
rahatlıqlar var. “Omikron”un
ölkəmizdəyayılmaehtimalıvə
əgərbu,başverərsə,qarşısı
nınalınmasıistiqamətindəgö
rüləcək tədbirlərədairAzər
baycan TibbUniversitetinin
Yoluxucu xəstəliklər kafed
rasınınassistenti, həkimin
feksionistNilufərMəmmədo
va f ikirlərini bildirib: “Omik
ron” bu günə kimimeydana
çıxanvariantlararasındaən
çoxmutasiyayauğrayanıdır.
Xüsusəndəspaykproteinində
32 mutasiyanınolmasımüəy
yənedilibki,budahəminva
riantı kifayətqədər təhlükəli
vəziyyətəgətirib.Əslindəbu
variantdanqorxmasəbəblə
rimizdənbiridəbumutasiya
larınnələrəsəbəbolabiləcə
yiniöncədənmüəyyənləşdirə
bilməməyimizdir.Ammabun
larüzərindəciddi işlərgedir.
Həttavaksinlərinmutasiyaya
qarşıeffektivliyi iləbağlıçox
mühüm işlər aparılır. Lazım
olarsa,vaksinlərin tərkibinin
yenidənnəzərdənkeçirilərək

buştammaqarşıeffektivhala
gətiriləcəyidəplanlaşdırılır”.
Mütəxəssis əlavə edib ki,

yeni virusvariantıpayızqış
aylarına təsadüfetdiyiüçün
digər yuxarı tənəf füs yolu
xəstəliklərinindəartmasıqa
çılmazdır,xüsusənxəstəliyin
ilkin günlərində: “Ona görə
də yuxarı tənəffüs yollarına
məxsussimptomlarıolanbir
çox insanlarbunukoronavi
rusladeyil,başqaviralxəstə
l ik lər lə,  soyuqdəymələr lə
əlaqələndirirvə testvermək
dənyayınırlar.
“Omikron”lamübarizədəən

optimal yol əvvəlki kimi qo
runma qaydalarına ciddi ri
ayət etmək, insanların çox
olduğu yerlərdən və zərər
li vasitələrdənuzaqdurmaq
dır.Misalüçün,maskalardan
düzgünqaydadaistifadə,so
sialməsafəningözlənilməsi,
qapalıməkanlarınhavasının
teztezdəyişdirilməsi, insan
larınsıxtoplaşdığıməkanlar
danbacardıqcakənarolmaq
vəgigiyenaqaydalarınayetə
rincəəməletməkmütləqdir.
Hətta Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı insanlaraməsləhət
görür ki, ehtiyac olmadıq
caevdənçıxılmasın.Virusun
gedişatınınnecəolacağıhələ
bilinməyərkənyaxınhəftələr
ərzindəxüsusilədiqqətli ol
malıyıq”.
İnfeksionistbirdahabildir

diki,indiyədəkpeyvəndolun
mayanlarvarsa,mütləqvaksi
nasiyadankeçməlidir: “Əgər
kiminsəüçüncüdozavaksi
ninin zamanı çatıbsa, “bus
terdoza”nımütləqqəbulet
məlidir ki, immunsistemibu
xəstəliyinağırgedişinəqarşı
qoruyuculuğunubirdahaar
tırmışolsun”.

M.ƏLƏKBƏRLİ

32 mutasiyalı “Omikron” 
daha təhlükəli ola bilər 

Son vaxtlar COVID-in meydana çıxan yeni ştamları dünya-
nı bir daha təhdid etməkdədir. Belə ki, “Omikron” ştammı 
sürətlə yayılmaqdadır. Elə bu səbəbdən də artıq bir neçə 
ölkə karantin rejimlərini yenidən sərtləşdirib.

Nilufər Məmmədova: Vaksinlərin bu ştamma qarşı Nilufər Məmmədova: Vaksinlərin bu ştamma qarşı 
effektiv hala gətiriləcəyi planlaşdırılıreffektiv hala gətiriləcəyi planlaşdırılır
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 Kafedraların professorları:    
- I Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 2 yer 
- Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası  - 1 yer
- Farmakologiya kafedrası - 1 yer 
- Ümumi cərrahlıq kafedrası - 1 yer
- Tibbi və bioloji fizika kafedrası  - 1 yer
- Tibbi-biologiya və genetika kafedrası  - 1 yer (0,25 vahid)
- Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası - 1 yer (0,25 vahid)
- Urologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
 Kafedraların dosentləri: 
- Əczaçılıq kimyası kafedrası  - 1 yer
- Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası  - 1 yer 
- III Daxili xəstəliklər kafedrası  - 1 yer
- I Daxili xəstəliklər kafedrası - 2 yer
- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası  - 2 yer
- Terapevtik stomatologiya kafedrası  - 1 yer 
- Terapevtik stomatologiya kafedrası - 2 yer (0,5 vahid)
- Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrası  - 1 yer 
- Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrası - 1 yer 
- Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası  - 1 yer 
- Tibbi və bioloji fizika kafedrası  - 2 yer 
- Tibbi və bioloji fizika kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Epidemiologiya kafedrası  - 2 yer (0,75 vahid)
- I Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer
- III Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer
- III Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Normal fiziologiya kafedrası  - 1 yer 
- Məhkəmə təbabəti kafedrası  - 1 yer
- Nevrologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Klinik farmakologiya kafedrası  - 1 yer
- Urologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Farmakologiya kafedrası - 2 yer
- I Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Oftalmologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Ailə təbabəti kafedrası - 1 yer
- Uşaq stomatologiyası kafedrası  - 1 yer
Kafedraların assistentləri: 
- Urologiya kafedrası - 1 yer 
- Urologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Nevrologiya kafedrası  - 3 yer (0,5 vahid)
- II Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 2 yer (0,25 vahid)
- I Uşaq xəstəlikləri kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Ortopedik stomatologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- III Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- II Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 2 yer (0,5 vahid)
- II Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer
- I Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 2 yer (0,5 vahid)
- Əczaçılıq kimyası kafedrası  - 1 yer 
- Ağciyər xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer 
- Normal fiziologiya kafedrası  - 1 yer
- Farmakologiya kafedrası - 1 yer 
- Patoloji anatomiya kafedrası  - 1 yer
- Yoluxucu xəstəliklər kafedrası- 1 yer (0,75 vahid)
- Yoluxucu xəstəliklər kafedrası - 1 yer 
- II Daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Terapevtik stomatologiya kafedrası - 1 yer (0,75 vahid)
- Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrası - 1 yer
- Onkologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Ümumi cərrahlıq kafedrası - 1 yer
 Kafedraların baş müəllimləri:  
- İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası- 1 yer 
-Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək 
  sağlamlığı kafedrası- 1 yer 
- Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası - 1 yer 
- Patoloji fiziologiya kafedrası- 1 yer (0,5 vahid)
- Patoloji fiziologiya kafedrası- 1 yer 
- Azərbaycan dili kafedrası 1 yer (0,5 vahid)
- Farmakologiya kafedrası- 1 yer (0,5 vahid)
- Patoloji anatomiya kafedrası - 1 yer 
- Bioloji kimya kafedrası - 2 yer
- Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası - 1 yer

  Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim 
olunma müddəti elan qəzetdə dərc olunduğu gündən 30 gün 
keçənədəkdir. Sənədlər rektorun adına yazılmış ərizə ilə 
birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

AZ 1007, Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi,14
Telefon: 597-10-08

İctimai səhiyyə  fakültəsinin III kurs, 319A1c qrup tələ-
bəsi Cəbizadə Sənan Niyazi oğlunun tələbə bileti  itdiyi 
üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya fakültəsinin  I kurs, 421İ1b qrup tələbə-
si Şadi Mahtabi Həbib qızının  tələbə bileti  itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika fakültəsinin  V kurs, 117A26 
qrup tələbəsi Yumuşak Salimin tələbə bileti  itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

Stomatologiya fakültəsinin V kurs, 717A9 qrup tələ-
bəsi  Mehmet Dəmirham  Hətəm oğlunun  tələbə bileti  
itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya fakültəsinin  III kurs, 419İ1a  qrup tələ-
bəsi  Haya Salem Hashem Mehdharın tələbə bileti itdiyi 
üçün etibarsız sayılır.

İctimai səhiyyə fakültəsinin I kurs, 321T2a qrup tələbə-
si Əliyeva Mehin Heydər qıznın tələbə bileti  itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika fakültəsinin IV kurs, 118A9a 
qrup tələbəsi Hüseynəliyeva Fidan Rasim qızının  tələbə 
bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II müalicə-profilaktika fakültəsinin  III kurs, 219A11a 
qrup tələbəsi  Cavadlı Şəbnəm Cavad qızının  tələbə bileti  
itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya fakültəsinin I kurs, 421A2a qrup tələ-
bəsi Səmədli Aişə Şahin qızının tələbə bileti itdiyi üçün 
etibarsız sayılır. 

I müalicə-profilaktika  fakültəsinin I kurs, 121R1a qrup 
tələbəsi Əzizov Əzizəli Ruslan oğlunun  tələbə bileti  itdi-
yi üçün etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika  fakültəsinin  VI kurs, 180A qrup 
tələbəsi Al Khlıf Ahmadın  müvəffəqiyyət kitabçası  itdiyi 
üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya fakültəsinin  V kurs, 717A11 qrup tələ-
bəsi Tekin Üveys Şerif oğlunun tələbə bileti  itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

Azərbaycan Tibb Universiteti tərəfindən 2008-ci ildə 
Hacıyev Hacı Mayis oğluna əczaçılıq ixtisası üzrə verilmiş 
diplom itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Farmakologiya, İctimai fənlər, 
Əczaçılığın texnologiyası və təşkili 
kafedralarının əməkdaşları Əczaçılıq 
fakültəsinin dekanı, dosent Kaman-
dar Yaqubova anası 

Gülzar  xanımın 
 vəfatından kədərləndiklərini bildi-

rir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

 ETM-in kollektivi iş yoldaşları 
Nərgiz xanım Süleymanovaya qardaşı 
oğlu 

Abdulla Süleymanovun 
 vaxtsız vəfatından kədərləndiyini 

bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 
verir.

ATU-nun Tədris Terapevtik Klini-
kasının kollektivi Əczaçılıq fakültə-
sinin dekanı Kamandar Yaqubova 
və Tədris Terapevtik Klinikanın 
həkim-radioloqu Kamran Yaqubova  
anaları

Gülzar xanımın
vəfatından kədərlndiyini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verir.

Tibbi və bioloji fizika kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın baş müəllimi 
Vəli Hacıyevə həyat yoldaşı  

Narınc  xanımın 
 vəfatından kədərləndiklərini bildi-

rir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

Kafedralar üzrə vakant yerləri tutmaq üçün 
müsabiqədə iştirak edənlər Elmi katibliyə aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

1. Rektorun adına ərizə. 
2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi (yeni formatda).
3. Kafedradan verilmiş xasiyyətnamə. Xasiyyətnaməni 

kafedranın müdiri və həmkarlar təşkilatının sədri imzalamalı-
dır. Xasiyyətnamənin müsbət və ya mənfi olması, o cümlədən 
bu şəxsin yeni müddətə kafedrada çalışıb və ya çalışmaması 
əsaslandırılmalıdır. Kafedra müdiri vəzifəsinə iddiaçılara 
xasiyyətnaməni fakültənin dekanı və həmkarlar təşkilatının 
sədri imzalamalıdır.

4. Tərcümeyi-hal. Burada şəkil, ad, soyad, bitirdiyi mək-
təblər, elmi ad və dərəcələr, bildiyi dillər, bildiyi kompüter 
proqramları, çap olunmuş işlərin sayı, işlədiyi yerlər, hazırkı 
vəzifədə neçə il çalışması, niyə bu vəzifəyə yenidən seçilmək 
istəməsi, olduğu ixtisasartırma kursları, ailə vəziyyəti barədə 
ətraflı məlumat, yaşadığı ünvan, elektron poçt ünvanı və tele-
fonu göstərilməlidir.

5. ATU-nun klinikalarında çalışanlar üçün son beş ilin 
həkimlik fəaliyyəti barədə klinikadan verilmiş arayış. Arayış 
klinikanın direktoru və həmkarlar təşkilatının sədri tərəfindən 
imzalanmalıdır.

6. Son beş il ərzində çap olunan elmi işlərin siyahısı. Siyahı 
müəllif və kafedra müdiri tərəfindən imzalanmalıdır.

7. Açıq mühazirənin və ya açıq təcrübi dərsin videoçəkilişi-
nin diski.

8. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.
9. Müvafiq elmi dərəcə diplomu və elmi ad attestatının 

surəti.

Qeyd: ATU-nun əməkdaşı olmayan mütə xəssislər 
siyahıdakı 3-cü, 5-ci və 7-ci bənddəki sənədlərin əvə-
zinə, sonuncu iş yerindən verilən xasiyyətnamə, işlədiyi 
klinikadan həkimlik fəaliyyəti barədə arayış və əmək 
kitabçasından çıxarışı təqdim etməlidir.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərin nəzərinə

 Allah rəh mət elə sin!

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

KAFEDRALAR ÜZRƏ AŞAĞIDAKI 
YERLƏRİ TUTMAQ ÜÇÜN

MÜSA BİQƏ ELAN EDİR:

BaşredaktorBaşredaktor MüəlliflərləredaksiyanınmövqeyiMüəlliflərləredaksiyanınmövqeyi
üstüstədüşməyəbilər.üstüstədüşməyəbilər.
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Qəzet“Təbib”qəzetininkompüterQəzet“Təbib”qəzetininkompüter
mərkəzindəyığılır,səhifələnir,mərkəzindəyığılır,səhifələnir,

“Bəxtiyar4”İKFdəçapolunurvə“Bəxtiyar4”İKFdəçapolunurvə
universitetdaxilindəyayılıruniversitetdaxilindəyayılır
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Etibarsız say ılır

Sona Kamil qızı Şahbazbə
yova1948ci ldəBakışəhərin
dəziyalıailəsindəanadanolub.
1965ciildəN.Nərimanovadına
Azərbaycan Tibb İnstitutunun
pediatriyafakültəsinədaxilolub,
1971ci ildəoranıbaşavurub.
Həminildənetibarən6saylıŞə
hərKlinikXəstəxanasındahəkim
vəzifəsindəişləyib.
1974cüildəMoskvaşəhərində

ElmiTədqiqatƏməkGigiyenası
vəPeşəXəstəlikləriİnstitutunun
aspiranturasına daxil olub və
1980ciildətibbelmlərinamizədi
elmidərəcəsinialıb.O,1979cu
ildən1983cüiləkimiElmiTəd
qiqatAnavəUşaqMühafizəsi
İnstitutundafunksionaldiaqnos
tikalaboratoriyasındakiçikelmi
işçivəzifəsindəçalışıb.1983cü
ildən2016cıiləqədərAzərbay
canTibbUniversitetininIIDaxi
lixəstəliklərkafedrasında10 il
kafedranınassistenti,sonraisə
kafedranındosentivəzifəsində
fəaliyyətgöstərib.

S.Şahbazbəyova 2016cı il
dən universitetin Ailə təbabəti
kafedrasındadosentvəzifəsində
çalışmaqdadavamedərəkçoxlu
saydaelmiməqaləyəimzaatıb.
İntizamlıvəişgüzarəməkdaş,

qayğıkeşvəfədakarana,sevimli
nənəömrüyaşamışSonaxanım
doğmalarının,eləcədətələbəvə
həmkarlarınınqəlbindəəbədiya
şayacaq.

Allah rəhmət eləsin!
Ailə təbabəti kafedrasının 

əməkdaşları

Ailə təbabəti kafedrasının dosenti 
dünyasını dəyişib

Azərbaycan Tibb Universitetinin Ailə təbabəti kafedrasına 
böyük itki üz verib. Belə ki, kafedranın dosenti Sona Şahbazbəyova 
koronavirus infeksiyası səbəbindən dünyasını dəyişib.

Paytaxtçempionatında“Zenit”
İdmanCəmiyyətinin yetirmələri
uğurlaçıxışediblər.Cəmiyyətin
sərbəstgüləşçiləri İzzətCəfərov
(57kq),ZəfərƏliyev(97)birinciyeri
tutublar.RaminHeybətov(65kq)və
MahirƏliyev(125kq)ikinci,Sənan
Hümbətovla(57)AnarBabayev(92
kq)isəüçüncüolublar.İdmançılar
yarışaməşqçimüəllimlərFəxrəd
dinNuriyev,AmilAbdullayevvə
AkifQurbanovunrəhbərliyialtında
hazırlaşıblar.Qeydedəkki,Bakı

şəhərçempionatında“Zenit”İdman
Cəmiyyətiümumkomandahesabın
dabirinciyerəlayiqgörülüb.
Çempionatda125kqçəkidərə

cəsində ikinci yeri tutaraqBakı
şəhərGənclərvəİdmanBaşİdarə
sinindiplomuilətəltifolunanMa
hirƏliyevhəmdəATUnunTədris
CərrahiyyəKlinikasınınəməkda
şıdır.O,“Təbib” idmanklubunun
təşkilatçılığıiləkeçirilənidmantəd
birlərindədəhəmişəxüsusifəallığı
iləseçilib.

Əməkdaşımız sərbəst güləş 
üzrə yarışda ikinci yeri tutub

Tofiq Bəhramov 
adına Respublika 
stadionunun idman 
zalında sərbəst və yu-
nan-Roma güləşi üzrə 
Bakı şəhər çempio-
natı keçirilib. Sərbəst 
güləş üzrə yarışda 
10 çəki dərəcəsində 
75 idmançı mübarizə 
aparıb.


