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ATU Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsinin fəaliyyəti yüksək 
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Türkiyə Prezidentinin himayəsində təşkil və təqdim 
olunan TÜBA – Beynəlxalq Akademiya Mükafatı (TÜBA-GE-
BİP – Görkəmli Gənc Alim və TÜBA-TESEP – Elmi Müəllif 
Hüququ İşi) növbəti sahiblərini tapıb. 

TÜBA prezidenti professor Muzaffer Şeker bildirib ki, 
mükafatlar elm adamlarını həvəsləndirmək üçün akademiya 
tərəfindən ənənəvi olaraq təqdim edilir. Onun sözlərinə görə, 
qiymətləndirmə elmi mühakimə proseslərindən tutmuş, elmi eti-
ka prinsipləri və fəaliyyət meyarlarına qədər bir çox mərhələləri 
əhatə edən araşdırma nəticəsində yekunlaşıb. M.Şeker, həm-
çinin əczaçılıq sahəsində elmi tədqiqat, layihə və araşdırmaları 
ilə fərqlənən gənc alimlərə verilən “Ahmet və Nezahat Keleşoğ-
lu TÜBA-GEBİP Əczaçılıq Xüsusi Mükafatı”nın da Akademiya 
Şurasının qərarı ilə mükafat siyahısına daxil edildiyini bildirib.

M.Şeker təbrik mesajında qeyd edib ki, elmlə məşğul olmaq 
bir həyat tərzi, Türkiyədə və ya dünyanın istənilən yerində apa-
rılan elmi işlər insanlığın ortaq dəyəridir.

TÜBA Beynəlxalq Akademiya Mükafatları Akademiyanın 
medalından və təxminən 30.000 ABŞ dollarından ibarətdir. 
Mükafat tədqiqatlarında “orijinallığı, qabaqcıllığı və novatorluğu” 
ilə seçilən elm adamlarına təqdim olunur.

Akademik Şura tərəfindən yerli və xarici hakim rəyləri ilə 
Sağlamlıq və Həyat Elmləri kateqoriyasında mükafata layiq 
görülən elm adamları sırasında Azərbaycan Tibb Universitetinin 
“Qonaq professor”u Məsud Aşina (Kopenhagen Universiteti) da 
var.

Professor M.Aşina miqren baş ağrısını təşviq edən siqnal 
mexanizmlərini aşkar edən, xəstələr üzərində aparılan tədqiqat-
larla yeni molekulları təsvir edən, miqreni başladan neyrovas-
kulyar mexanizmləri aydınlaşdıran və PACAP-38 neyropepti-
dinin klinik əhəmiyyətini və terapevtik potensialını vurğulayan 
tədqiqatlarına görə mükafatlandırılıb.

Məlumat üçün bildirək ki, M.Aşina 1965-ci ildə Azərbaycanda 
anadan olub. 1988-ci ildə ATU-nu bitirib. Hazırda İnsan Miqren 
Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru vəzifəsində çalışır.

“Qonaq professor”umuz 
Türkiyənin nüfuzlu mükafatına 

layiq görülüb
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lar İt ti fa qı Ko mi tə si nin fəaliy yə ti, 
uni ver si tet də təd ris, el mi-təd qi qat 
və in zi ba ti-tə sər rü fat iş lə ri nin tək-
mil ləş di ril mə si nə xid mət gös tə rir. 
Uni ver si tet Həm kar lar İt ti fa qı Ko-
mi tə si nin yı ğın caq la rın da mü za ki-
rə olu nan mə sə lə lər za ma nı gö rü-
lən müs bət iş lər qa baq cıl təc rü bə 
ki mi töv si yə olu nub, nöq san la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı üçün konk ret 
təd bir lər gö rü lüb”.

C.Qa sı mov onu da vur ğu la yıb ki, 
ATU HİK-in qar şı sın da du ran ən 
va cib mə sə lə lər dən bi ri əmək daş-
la rın so sial-iq ti sa di prob lem lə ri nin 
həl li nə kö mək lik et mək lə bağ lı dır: 
“2020-2021-ci il lər ər zin də 323 
nə fər əmək da şa 45 150 ma nat 
həc min də mad di yar dım gös tə-

ri lib. 2020-ci il də yar dım alan 236 
əmək daş dan 222 nə fə ri Təd ris 
Cər ra hiy yə və Təd ris Te ra pev tik 
kli ni ka la rın da iş lə yən əmək daş-
lar olub. Çün ki 2020-ci ilin mart 
ayın da bü tün dün ya da ol du ğu 
ki mi, öl kə miz də də ko ro na vi rus 
in fek si ya sı nın ya yıl ma sı nə ti cə-
sin də iki kli ni ka mız fəaliy yə ti ni 
da yan dır mış, in fek si ya ya yo lux muş 
xəs tə lə rin qə bu lu na baş la mış dır. 
Uni ver si tet Həm kar lar İt ti fa qı Ko-
mi tə si tək cə əmək daş la ra yar dım 
ver mək lə ki fa yət lən mə miş, o cüm-
lə dən hər iki kli ni ka ya öz kö mək li-
yi ni əsir gə mə miş dir”.

He sa bat mə ru zə sin də ko mi tə nin 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də ki 
fəaliy yə ti də öz ək si ni ta pıb: “Azər-
bay can Res pub li ka sı Si lah lı Qüv və-
lə ri nə Yar dım Fon du na ATU HİK-in 
büd cə sin dən 2000 ma nat və sait 
kö çü rü lüb. O cüm lə dən Təd ris 
Cər ra hiy yə və Təd ris Te ra pev tik 
kli ni ka la rın da müali cə alan qa zi lə-
ri mi zin ər zaq tə mi na tı nı da ha da 
yax şı laş dır maq məq sə di ilə 7 gün 
müd də tin də 5000 ma nat məb-
lə ğin də ər zaq yar dı mı gös tə ri lib. 
No yab rın əv və lin də Zə fər Gü nü 
mü na si bə ti lə Həm kar lar İt ti fa qı 
Ko mi tə si tə rə fin dən uni ver si te ti-
mi zin şə hid lə ri nin ailə lə ri nə 300 
ma nat və 9 nə fər Və tən mü ha ri-
bə si iş ti rak çı sı nın hər bi ri nə 100 
ma nat məb lə ğin də mü ka fat lar 
ve ri lib. I Qa ra bağ dö yüş lə rin də 
şə hid ol muş üç əmək da şı mı zın 
hə yat yol da şı və ya öv la dı nı, Və tən 
mü ha ri bə sin də şə hid ol muş iki 

əmək da şı mı zın öv la dı nı, yə ni beş 
şə hid ailə si ni ATU HİK öz hi ma yə-
si nə gö tür müş və ay rı lan yar dım lar 
Həm kar lar İt ti fa qı Ko mi tə si nin 
xərc lər sme ta sı na da xil edil miş dir 
ki,  on lar bu yar dı mı mü tə ma di ala 
bil sin lər”. 

Azər bay can Tibb Uni ver si te tin-
də və tən pər vər lik möv zu sun da 
təd bir lə rə hə mi şə xü su si önəm 
ve ril di yi ni de yən C.Qa sı mov rek to-
run gös tə ri şi ilə Ap rel dö yüş lə rin-
də iş ti rak et miş qa zi lə ri miz lə gö rüş 
ke çi ril di yi ni və on la ra uni ver si tet 
adın dan xü su si hə diy yə lər təq dim 
edil di yi ni xa tır la dıb: “Be lə gö rüş lər 
Və tən mü ha ri bə sin də iş ti rak et miş 
qa zi lə ri miz lə də təş kil olu nub. Bu 
cür təd bir lər tə lə bə lə ri mi zin və-

tən pər vər ruh da ye tiş mə si nə müs-
bət tə sir edir. Bu nun ba riz nü mu-
nə si ola raq Hər bi tibb fa kül tə si ni 
bi tir miş mə zun la rı mı zın II Qa ra bağ 
dö yüş lə rin də ki qəh rə man lı ğı nı 
gös tər mək olar”. 

Qeyd edi lən yar dım və mü ka-
fat la rın yal nız Həm kar lar İt ti fa qı 
Ko mi tə si nin büd cə si he sa bı na 
ve ril di yi ni söy lə yən C.Qa sı mov, ko-
mi tə nin təq di ma tı ilə uni ver si te tin 
xü su si və saiti he sa bı na 2020-ci il də 
22 nə fə rə fəx ri fər man və bir ay lıq 
əmək haq qı məb lə ğin də mü ka fat, 
4 nə fə rə mad di yar dım, 2021-ci 
il də isə 52 nə fə rə fəx ri fər man və 
pul mü ka fa tı, 8 nə fə rə mad di yar-
dım gös tə ril di yi ni də bil di rib.

Ko mi tə səd ri mə ru zə sin də 
əmək daş la rın sağ lam lı ğı və əmə-
yi nin mü ha fi zə si, iş şə raiti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı, mən zil şə raiti, is-
ti ra hə ti, müali cə və asu də vax tı nın 
təş ki li, həm çi nin təd ris bi na la rı nın 
və ya taq xa na la rın ye ni təd ris ili nə 
və qış möv sü mü nə ha zır lı ğı mə sə-
lə lə ri nə də ge niş yer ayı rıb.

Son iki il də işi nə mə su liy yət siz 
ya na şan 4 əmək da şın iş dən azad 
olun du ğu nu, 6 əmək da şa isə töh-
mət ve ril di yi ni xa tır la dan C.Qa sı-
mov bil di rib ki, həm kar lar it ti fa qı 
təş ki lat la rı, fa kül tə de kan la rı, elə cə 
də ni zam-in ti zam ko mis si ya sı bu 
cür mə sə lə lə rə diq qə ti ar tır ma lı-
dır.

Sə hiy yə İş çi lə ri Həm kar lar İt ti fa qı 
Res pub li ka Ko mi tə si nin Qu sar ra-
yo nun da yer lə şən “Şə fa” is ti ra hət 
oca ğı haq qın da da qı sa mə lu mat 

ve rən ko mi tə səd ri, Nab ran da 
yer lə şən “Tə bib” id man-sağ lam lıq 
dü şər gə sin də əmək daş la rı mı za 
gös tə ri lən yük sək sə viy yə li xid-
mət dən də bəhs edib.

Və tən pər vər lik möv zu sun da 
gö rüş lə rin, yu bi ley təd bir lə ri nin 
təş ki lin də ATU HİK-in ak tiv iş ti ra-
kı na to xu nan ko mi tə səd ri qız lar-
dan iba rət “Çi nar” rəqs və “Şə fa” 
xalq çal ğı alət lə ri an sambl la rı nın 
daim Həm kar lar İt ti fa qı nın diq qət 
mər kə zin də ol du ğu nu bil di rib. O, 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
90 il lik yu bi le yi ərə fə sin də imə-
ci lik lə rin ke çi ril mə si, mə zun la rın 
bu ra xı lış ge cə lə ri, Nov ruz və Ye ni il 
şən lik lə rin də əmək daş la rın uşaq-
la rı nın iş ti ra kı üçün bi let lə rin təş-
ki lin də ko mi tə nin ro lu nu diq qə tə 
çat dı rıb, bun dan son ra da ATU 
HİK-in öz və zi fə lə ri nin öh də sin dən 
la yi qin cə gə lə cə yi nə əmin li yi ni 
ifa də edib. 

ATU-nun Təd ris Te ra pev tik Kli ni-
ka sı nın di rek to ru, pro fes sor Sur xay 
Mu sa yev, Uşaq-ye ni yet mə lə rin 
sağ lam lı ğı və əmək sağ lam lı ğı 
ka fed ra sı nın mü di ri, do sent Şəh la 
Ba la ye va və Fi ziote ra pi ya və tib bi 
reabi li ta si ya ka fed ra sı nın mü di ri 
və zi fə si ni ic ra edən do sent Pa şa 
Meh di yev mə ru zə ət ra fın da çı xış 
edib lər. Ko mi tə səd ri nin he sa ba tı-
nı yük sək qiy mət lən di rən na tiq lər 
son il lər də ATU HİK-in gör dü yü 
təq di rə la yiq iş lər dən söh bət açıb-
lar.

Pro fes sor G.Gə ray bəy li son il lər 
ATU-nun Həm kar lar İt ti fa qı Ko-
mi tə si nin bir çox is ti qa mət lər də 
uğur lu fəaliy yə ti ni təq dir et di yi ni 
bil di rib. Am ma bə zi prob lem lə rin 
hə lə də qal dı ğı nı və Həm kar lar 
İt ti fa qı Ko mi tə si nin on la rı uni ver-
si te tin rəh bər li yi ilə bir gə ara dan 
qal dı ra ca ğı nı diq qə tə çat dı rıb. 
Rek tor, həm çi nin tə lə bə lə rin 
ya taq xa na ilə tə min olun ma sı mə-
sə lə si nə də to xu nub: “İs tər yer li, 
is tər sə də xa ri ci tə lə bə lər otaq lar-
la tə min olu nur lar. Mad di-tex ni ki 
tə rəf dən müəy yən mə sə lə lər də 
irə li lə yiş lə ri miz ol sa da, tə lə bə lə-
ri mi zin asu də vaxt la rı nı sə mə rə li 
ke çir mə lə ri nin təş ki li nə, on lar la 
söh bət lə rin və məs lə hət ləş mə-
lə rin apa rıl ma sı na eh ti yac var. 
Çı xış lar za ma nı da səs lən di ki, hər 

bir ya taq xa na da Ya taq xa na Şu ra sı 
fəaliy yət gös tə rir. Şu ra la rın fəaliy-
yə ti ni bir qə dər də ak tiv ləş dir mə yi 
məs lə hət gö rər dim”.

Rek tor tə lə bə lə rin ya şa dı ğı 
ya taq xa na la rın mad di-tex ni ki və 
təc hi zat və ziy yə ti ni yax şı laş dır-
maq is ti qa mə tin də la zı mi iş lə rin 
gö rül dü yü nü, 3 say lı ya taq xa na nın 
əsas lı tə mir olun ma sı ba rə də qə rar 
ve ril di yi ni qeyd edib. Uni ver si te tin 
rəh bə ri “Tə bib” is ti ra hət mər kə-
zin də son il lər apa rı lan abad lıq-qu-
ru cu luq iş lə rin dən söh bət aça raq, 
dü şər gə də əv vəl lər möv cud olan 
qaz la tə mi nat prob le mi nin ar tıq 
ara dan qal dı rıl dı ğı nı da diq qə tə 
çat dı rıb. O, uni ver si tet əmək daş-
la rı nın və tə lə bə lə rin qış möv sü-
mün də həf tə son la rı is ti ra hət et-
mə lə ri üçün bu ra da id man zal la rı, 
qa pa lı ho vuz və s. ya ra dıl ma sı nın 
va cib li yi ni də vur ğu la yıb. 

Pro fes sor G.Gə ray bəy li Həm kar-
lar İt ti fa qı Ko mi tə si nin ni zam-in ti-
zam la bağ lı ka fed ra lar da apar dı ğı 
yox la ma la rın ef fek tiv li yi nə də 
mü na si bə ti ni bil di rib. Bu cür yox-
la ma la rın da vam lı ola ca ğı nı qeyd 
edə rək, bə zi əmək daş la rın giz li 
şə kil də, uni ve ri si tet rəh bər li yi nin 
ica zə si ol ma dan kə nar da fəaliy yət 
gös tər dik lə ri ni nə zə rə çat dı rıb, bu 
cür nöq san la ra yol ve rən əmək-
daş la rın cə za lan dı rı la ca ğı ba rə də 
xə bər dar lıq edib.

Bun dan son ra gün də lik də ki di gər 
mə sə lə lə rin mü za ki rə si nə baş la-
nı lıb. Yu sif Kə ri mo vu Far ma koq-
no zi ya ka fed ra sı nın məs lə hət çi 
pro fes so ru və zi fə si nə se çən, təd ris 
pro se sin də də yi şik lik lər edil mə si-
nə, pro fes sor-müəl lim, təd ris-kö-
mək çi, mü hən dis-tex ni ki he yə tin 
və in zi ba ti-tə sər rü fat iş çi lə ri nin, 
“Tə bib” qə ze ti re dak si ya sın da 
ça lı şan əmək daş la rın so sial mü-
da fiəsi nin və mad di ri fah ha lı nın 
da ha da güc lən di ril mə si, təd ris 
məş ğə lə lə ri nin apa rıl ma sı na cəlb 
olun muş iş çi lə rin əmə yi nin saat-
he sa bı ödə nil mə si məb ləğ lə ri nin 
ar tı rıl ma sı na ra zı lıq ve rən Bö yük 
El mi Şu ra, 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 mək lə öz 
işi ni ye kun laş dı rıb. 

Arif MƏMMƏDLİ

u Böyük Elmi Şuranın 
2021-ci ildəki son iclası 
dekabrın 28-də keçiri-
lib. İclası universitetin 
rektoru, professor Gəray 
Gəraybəyli açaraq, Azər-
baycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüv-
vələrin Ali Baş Koman-
danı cənab İlham Əliye-
vi doğum günü – 60 illik 
yubileyi münasibəti ilə 
universitetin kollektivi 
adından təbrik edib, ona 
möhkəm can sağlığı ar-
zulayıb. 

Şu ra üzv lə ri ni qar şı dan gə lən 
Dün ya Azər bay can lı la rı nın Həm-
rəy lik Gü nü və Ye ni il bay ra mı 
mü na si bə ti lə təb rik edən rek tor, 
uni ver si te tin bey nəl xalq əla qə lə-
ri nin gü nü-gün dən ge niş lən di yi ni 
bil di rib: “Bu ya xın lar da Uk ray na nın 
Xar kov Mil li Tibb Uni ver si te ti nin 
(XM TU) Azər bay can Tibb Uni ver-
si te ti ilə im za la dı ğı me mo ran dum 
çər çi və sin də pro fes sor-müəl lim he-
yə ti nin mü ba di lə si hə ya ta ke çi ri lib. 
Uni ver si te ti mi zin 4 əmək da şı XM-
TU-nun tə lə bə lə ri nə on layn dərs lər 
ke çib. Bu mü ha zi rə lər Xar kov Tibb 
Uni ver si te ti nin rəh bər li yi, pro fes-
sor-müəl lim he yə ti və audi to ri ya da 
olan tə lə bə lər tə rə fin dən yük sək 
qiy mət lən di ri lib. Bu nun la bağ lı 
uni ver si te ti mi zin əmək daş la rı na tə-
şək kür ser ti fi kat la rı gön də ri lib”.

Ser ti fi kat la rı pro fes sor Ay tən 
Məm məd bəy li, dok tor Aza də 
Ələk bə ro va, Ana to mi ya və tib bi 
ter mi no lo gi ya ka fed ra sı nın mü di ri 
və zi fə si ni ic ra edən do sent Anar 
Ab dul la yev və Pa to lo ji fi ziolo gi ya 
ka fed ra sı nın əmək da şı Mə la hət Ta-
lı şins ka ya ya təq dim edən pro fes sor 
G.Gə ray bəy li bun dan son ra gün-
də lik də du ran mə sə lə lə ri diq qə tə 
çat dı rıb.

Rek tor  “2020-2021-cı il lər də Azər-
bay can Tibb Uni ver si te ti Həm kar lar 
İt ti fa qı Ko mi tə si nin fəaliy yə ti haq-
qın da” he sa bat mə ru zə si ilə çı xış 
et mə si üçün sö zü ko mi tə nin səd ri, 
do sent Ca han gir Qa sı mo va ve rib.

C.Qa sı mov son il lər ər zin də ATU 
Həm kar lar İt ti fa qı Ko mi tə si nin ye ni 
kli ni ka la rın açı lı şı, bir sı ra şö bə lə rin 
ya ra dıl ma sı ilə əla qə dar öz sı ra la rı nı 
da ha da  ge niş lən dir di yi ni söy lə yib. 
Bil di rib ki, ATU HİK ha zır da öz sı ra la-
rın da 4000-ə ya xın üz vü bir ləş di rən 
ən iri ali mək təb təş ki lat la rın dan 
bi ri nə çev ri lib: “Ha zır da ATU HİK 
rəh bər li yi al tın da 6 fa kül tə, 4 kli ni-
ka, 1 El mi-Təd qi qat Mər kə zi və 1 
İn zi ba ti-tə sər rü fat iş çi lə ri həm kar-
lar it ti fa qı təş ki la tı, 58 qrup təş ki la tı 
fəaliy yət gös tə rir. XII konf rans da 25 
nə fər dən iba rət Həm kar lar İt ti fa qı 
Ko mi tə si se çi lib”.

O, ko mi tə nin rek tor luq la mü na-
si bət lə ri ni mü va fiq qa nun lar və 
Əmək Mə cəl lə si nə əsa sən bağ la-
nan kol lek tiv mü qa vi lə əsa sın da 
qur du ğu nu, bağ lan mış  mü qa vi lə-
də əmək daş la rı mı zın so sial-iq ti sa di 
prob lem lə ri nin həl li, mə zu niy yət-
lər, qa dın əmə yi və di gər sa hə lər də 
əla və im ti yaz la rın nə zər də tu tul du-
ğu nu vur ğu la yıb. 

ATU HİK səd ri nin söz lə ri nə gö rə, 
axı rın cı he sa bat-seç ki konf ran-
sın dan bu gü nə qə dər ko mi tə nin 
17, rə ya sət he yə ti nin 53 yı ğın ca ğı 
ke çi ri lib, bu yı ğın caq lar da 221-dən 
çox mə sə lə mü za ki rə edi lib: “Ali 
mək təb həm kar lar it ti fa qı təş ki la-
tı ki mi son nə ti cə də bu mü za ki rə 
və təd bir lər bü töv lük də Həm kar-

ATU Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin 
fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib

Rektor, professor Gəray Gəraybəyli son illər təşkilatın bir sıra istiqamətlərdə Rektor, professor Gəray Gəraybəyli son illər təşkilatın bir sıra istiqamətlərdə 
uğurlu fəaliyyətinin nəzərə çarpdığını vurğulayıbuğurlu fəaliyyətinin nəzərə çarpdığını vurğulayıb
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Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının və Səhiyyə 
Nazirliyinin dəstəyi ilə 
“Təlimçilərin təlimi” 
layihəsi çərçivəsində 
ATU-da silsilə təlim-
lər keçirilib. Növbəti 
təlimlərdə “COVID-19 
xəstələrinin stasionarda 
idarə olunması”, “BLS-
Təməl həyat dəstəyi”, 
“COVID-19 vaksinasiyası” 
və digər mövzular əhatə 
olunub. Poliklinika şərai-
ti yaradılmış otaqlarda 
tələbələrin iştirakı ilə 
mulyajlar üzərində 
tibbi prosedurlar icra 
edilib. Eyni zamanda 
yaşam dəstəyi və vaksi-
nasiya prosesi ilə bağlı 
məlumatlar verilib. 

Təlimləringedişini izləyənATU-
nunTədris və təhsildəkeyfiyyət
təminatışöbəsininmüdiri,dosent
SamirCavadov2020-ci ildəuni-
versitetdəayrı-ayrı ixtisaslarüzrə
təhsilproqramlarınındəyişdirildiyi-
nibildirib.Onunsözlərinəgörə,bu
dəyişikliklərölkəbaşçısının2018-
ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş“2019-2023-cü illərüçün
AzərbaycanRespublikasındaali
təhsilsistemininbeynəlxalqrəqa-
bətliliyininartırılmasıüzrəDövlət
Proqramı”nauyğunolaraqhəya-
takeçirilir:“Proqramlarımızbirçox
qabaqcılxariciuniversitetlərin,o

cümlədənTürkiyəuniversitetləri-
ninproqramlarınauyğunlaşdırılıb.
İndiyədəkbizdətədrisolunmayan
fənlər proqramadaxil edilib.Bu
fənlərdən biri də klinik bacarıq-
lar fənnidirki,onun tədrisiüçün
müəllimlərinözlərinintəliməcəlb
olunmasına ehtiyac yaranıb.Bu
səbəbdənÜmumdünyaSəhiyyə
TəşkilatınınvəSəhiyyəNazirliyinin
dəstəyiiləATU-dada“Təlimçilərin
təlimi”layihəsininhəyatakeçirilmə-
sinəbaşlanıldı”.
S.Cavadovqeydedib ki, əsas

hədəfərdənbiribaşlananprosesin
davamlılığınanailolmaqidi:“Çünki

tibbsahəsinəinkigündəlik,hətta
hərsaatyenilənən,dəyişənbirsa-
hədir.Budəyişikliyəuyğunlaşmaq
üçünyeniliklərinvaxtındamüəllim-
lərəçatdırılmasınazərurətvardı.
Bunagörədərektorumuz,profes-
sorGərayGəraybəylinintövsiyəsi
vəelmişuranınqərarıilətəlimmər-
kəziyaradılıb.Məqsədtələbələrə
praktikvərdişləriaşılamaq,klinik
fənlərəkeçidetdikdə,onlarınasan-
lıqlaxəstələrinmüayinəsinəcəlb
edilməsinənailolmaqdır”.
Təlimmərkəzindəhəmdəmüəl-

limlərinpedaqojiyönümdənözpe-
şəkarlıqlarınıartırdığınıvurğulayan

S.Cavadov,buməqsədlətəlimçi-
lərinhazırlandığınıdeyib:“Türki-
yədəndəvətolunmuştibbtəhsili
üzrəmütəxəssislərinköməyiiləbir
qrupmüəllimdənibarəttəlimçilər
hazırlanırki,birmüddətsonraon-
lardadigərkafedralarüzrəmüəl-
limlərətəlimverərəkprosesi irəli
aparacaqlar”.
Bu təlimlərdə Türkiyənin Ege

Universitetinin Tibb fakültəsinin
Tibb təhsili kafedrasınınmüdiri,
professorXalilİbrahimDurakbaş-
daolmaqlaqardaşölkəninmüxtəlif
universitetlərindəngələnmüəllim-
lərdəyaxındaniştirakediblər.Tə-
limlərəqatılanHacettepeUniversi-
tetininTibbfakültəsininTibbtəhsili
kafedrasınınprofessoru,dr.Sevgi
Turan,EgeUniversitetinindosenti,
dr.NiluferDemiralYılmaz,OnDo-
kuzMayısUniversitetinindosenti,
dr.ÖzlemMıdık,DokuzEylülUni-
versitetinindosenti,dr.FatmaVu-
ralfənlərintədrisi,klinikbacarığın
öyrədilməsi,ölçmə-dəyərləndirmə
vəs.məsələlərişərhedərək,bu
sahədəçalışanmüəllimlərəişlərini
qurmalarıüçündəyərliməsləhətlər
veriblər.
TəlimlərdənATU-nunyuxarıkurs

tələbələridəfaydalanıblar.
Qeydedəkki, təlimzamanıvi-

deo-çəkilişləraparılır vəbirgün
sonratəlimçilərintədrisinecətəşkil
etməsi,çatışmazlıqlarvəüstünlük-
lərmüzakirəolunur.

“Təlimçilərin təlimi” keçirilib“Təlimçilərin təlimi” keçirilib

“Universitetimiz 2021-ci ildə bir 
çox nailiyyətlər əldə edib. Prezident 
İlham Əliyev Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin 90 illik yubileyi müna-
sibəti ilə ölkəmizdə tibb elminin və 
təhsilinin inkişafında xidmətlərinə 
görə universitetin bir qrup əmək-
daşına fəxri adların verilməsi barə-
də sərəncam imzalayıb. ATU-nun 3 
əməkdaşına “Əməkdar elm xadimi”, 
4 əməkdaşına “Əməkdar müəllim”, 
4 əməkdaşına isə “Əməkdar həkim” 
fəxri adları verilib.

Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə uni-
versitetin 10 əməkdaşı “Tərəqqi” medalına 
layiq görülüb.

Həmçinin 90 illik yubileylə əlaqədar 
ATU-nun fərqlənən əməkdaşları Səhiyyə 
Nazirliyinin “Səhiyyə əlaçısı” döş nişanı 
və “Fəxri fərmanı” ilə təltif ediliblər. 

Vətən müharibəsi zamanı universite-
timizin əməkdaşları, o cümlədən Hərbi 
tibb fakültəsinin şəxsi heyəti, müəllimləri, 
rezidentləri, kursant və feldşerləri qələbə-
nin qazanılması üçün ön və arxa cəbhədə 
var gücləri ilə çalışıblar.  Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamına əsasən, Hərbi tibb 
fakültəsinin rəisi, tibb xidməti polkovniki 
Çingiz Əlləzov Azərbaycan Respublika-
sının Silahlı Qüvvələri Günü ərəfəsində 
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib. 
ATU-nun 30 nəfər tələbəsi Vətən mühari-
bəsi, Tovuz hadisələri, pandemiyaya qarşı 
mübarizədə fəal iştiraklarına və ümumi 
fəaliyyətlərinə görə mükafatlandırılıblar”.

Bu fikirləri ATU-nun Elmi işlər üzrə pro-
rektoru, dosent Rauf Bəylərov yola sal-
maqda olduğumuz 2021-ci ilin yekunları 
haqda danışarkən deyib. O, Azərbaycan 
Tibb Universitetinin fəaliyyətinin təkcə 
fərdi nailiyyətlərlə məhdudlaşmadığını 
da bildirib:

- İlk dəfə olaraq SCİmago beynəlxalq 
reytinq qrupuna daxil edilən universi-
tetimiz 2021-ci ildə ümumi göstəriciyə 
görə dünyanın 7533 universiteti arasında 
899-cu yeri tutub. Tədqiqat göstəricilərinə 
görə, ATU-nun reytinqi 529-cu yerdən 
517-ci yerə yüksəlib ki, bu da universi-

tetimizin əməkdaşları tərəfindən Web of 
Science, Scopus və s. nəşriyyat bazala-
rına daxil olan jurnallarda çap olunmuş 
məqalələrin sayının artması ilə əlaqə-
dardır. 

Dünya tibb müəssisələri arasında Azər-
baycan Tibb Universiteti 920-ci, Şərqi 
Avropada 170-ci, Azərbaycanda isə 1-ci 
yeri tutur. 

Universitetimizin ən mühüm uğur-
larından biri də tədris proqramlarının 
beynəlxalq akkreditasiyadan keçməsi 
məqsədi ilə Qazaxıstanın Akkreditasi-
ya və Reytinq üzrə Müstəqil Agentliyi 
(İndependent Agency For Accreditation 
and Rating - IAAR) ilə müqavilə imzala-
masıdır. Müqavilə ATU-nun tədris proq-
ramlarının beynəlxalq akkreditasiyadan 
keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu isə dip-
lomların dünyada tanınma coğrafiyasının 
genişləndirilməsi istiqamətində mühüm 
addımlardan biridir. Hesabat ilində ilk dəfə 
olaraq ATU-nun adı mərkəzi İngiltərədə 
yerləşən Qlobal Xəstəliklər Reyesterinə 
daxil edilib. Bu reyesterdə 50 inkişaf etmiş 
dövlətdə bariatrik cərrahiyyə sahəsində 
aparılan əməliyyatların, qeydə alınan və 
müalicə edilən xəstəliklərin dəqiq sayı və 
dürüstlük əmsalı əks olunur. 

Universitetimizin tələbələri arasında 
gənc tədqiqatçılar da çoxdur. Onlar dün-
yada baş verən yenilikləri maraqla izləyir, 
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin xətti ilə yerli 
və beynəlxalq konfranslarda mütəmadi 
olaraq çıxış edirlər. 

- Səhiyyə sisteminin əsas funksi-
yası əhalinin bütün kateqoriyalarına 
keyfiyyətli tibbi yardım göstərməkdir. 
Bu baxımdan, böyük elmi potensialı 
olan Tibb Universitetinin əməkdaşları-
nın fəaliyyətini necə qiymətləndirmək 
olar?

- Əminliklə deyə bilərəm ki, əməkdaşla-
rımızın fəaliyyəti çoxsahəli və uğurludur. 
Əsas diqqət ilk növbədə səhiyyənin aktual 
problemlərinə yönəldilib. Belə ki, ATU-
nun klinikaları pandemiya müddətində 
koronaviruslu xəstələri qəbul edib, 44 
günlük Vətən müharibəsi dövründə isə 
ön cəbhədə döyüş zamanı yaralanmış 
hərbçilərimizin müalicə və reabilitasiya-
sı ilə məşğul olublar. Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasının oftalmologiya şöbəsinin hə-
kimləri Vətən müharibəsinin ilk günündən 
səfərbər olunub, 118 yaralının gözündə 
cərrahiyyə əməliyyatı aparıblar. Qulaq, 
burun və boğaz kafedrasının əməkdaşları 
100-ə qədər xəstəyə qulağın akustik və 
barotravması ilə bağlı yardım göstəriblər. 
Ümumiyyətlə, Qulaq-burun-boğaz üzvləri-
nin yaralanmasına görə xəstələr üzərində 
20 rekonstruktiv əməliyyat, audioloji di-
aqnostika və müalicə tədbirləri aparılıb. 
Uşaq cərrahlığı kafedrasının əməkdaşları  
Heydər Əliyev Fondu və Səhiyyə Nazirliyi 
tərəfindən göndərilən müxtəlif cərrahi 
xəstəlikləri olan çoxsaylı xəstələrə cərrahi 
müdaxilə ediblər.

Bundan əlavə, ayrı-ayrı kafedraların 
əməkdaşları yerli və beynəlxalq əhə-
miyyətli layihələrdə müxtəlif mövzular 
üzrə təqdimat, tələbələrin və rezident-
lərin elmi-tədqiqat işlərinə cəlb edilməsi 
istiqamətində xüsusi fəallıq göstəriblər. 
2021-ci ildə elmi-tədqiqat işlərinin nəti-
cələri 18 metodik ədəbiyyatda, 4 Azər-
baycan və 4 Avrasiya patentində öz əksini 
tapıb. 

- ATU-nun beynəlxalq elmi əlaqələ-
ri hansı səviyyədədir? Nəticələr sizi 
qane edirmi? 

- ATU-nun fəaliyyətinin mühüm is-
tiqamətlərindən biri də beynəlxalq 

əlaqələrin genişləndirilməsidir. Hazırda 
dünyanın 90-a yaxın elm və təhsil qurum-
ları ilə müəllim və tələbələrin mübadiləsi, 
müştərək elmi araşdırmaları əhatə edən 
əməkdaşlıq əlaqələrimiz var.

Sitologiya, embriologiya və histologiya 
kafedrasının baş müəllimi, t.ü.f.d. Günel 
Əyyubova ABŞ Dövlət Departamenti və 
Beynəlxalq Təhsil İnstitutunun əməkdaş-
lığı ilə həyata keçirilən Fulbright qrantının 
Azərbaycan üzrə qalibi olub.

Türkdilli ölkələri əhatə edən Mövla-
na mübadilə proqramı üzrə Türkiyənin 
beş universiteti ilə müqavilə imzalanıb. 
Məqsəd Türkiyə və digər xarici ölkələrin 
qabaqcıl universitetləri ilə əməkdaşlığı 
dərinləşdirmək, magistr və rezidentlər 
arasında qarşılıqlı mübadilə aparmaq, 
təhsil proqramlarını bir-birinə uyğunlaş-
dırmaqdır. 

Son illər ərzində ATU-nun beynəlxalq 
əlaqələri daha da genişlənib, qardaş 
Türkiyənin onlarla universiteti ilə ikitərəfli 
memorandumlar imzalanıb. Sənədlərdə 
qarşılıqlı layihələr, tələbə mübadilə proq-
ramında iştirak, beynəlxalq standartlara 
uyğun tədrisin təmin olunması üçün müş-
tərək təlimlərin təşkili və digər məsələlər-
lə bağlı fəaliyyətlər nəzərdə tutulub.

İran, Pakistan, Almaniya, Polşa, Çex 
və Böyük Britaniyadan gələn nümayən-
də heyətləri ilə görüşlərdə də tibb təhsili 
sahəsində tətbiq olunan yeniliklər, re-
zidentlər üçün nəzərdə tutulmuş ikiillik 
proqram müzakirə olunub.

Azərbaycana birgə yardım təşkilatının 
(UAFA) ölkəmizdəki direktoru Qven Bör-
çelin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 
də ATU-da olub. Xatırladaq ki, UAFA 23 
il ərzində həm Azərbaycanın daxilində, 
həm də beynəlxalq sosial siyasətdə uşaq-
ların, xüsusən də əlilliyi olan uşaqların 
sağlamlıq və təhsil məsələlərinə diqqət 
yetirən qurum kimi formalaşıb.

Bütün bunları nəzərə alaraq, nəticələ-
ri qaneedici saya bilərik. Amma bu is-
tiqamətdə qarşıdakı illərdə görəcəyimiz 
işlər də az deyil.

Azərbaycan Tibb Universiteti 2021-ci ildə

Dosent Samir Cavadov: Yeni fənlərin tədrisi üçün müəllimlərin özlərinin təlimə cəlb olunmasına ehtiyac yaranıbDosent Samir Cavadov: Yeni fənlərin tədrisi üçün müəllimlərin özlərinin təlimə cəlb olunmasına ehtiyac yaranıb

Elmi işlər üzrə prorektor, dosent Rauf Bəylərov başa vurduğumuz ili uğurlu hesab edir
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- Nigar xanım, ilk olaraq kli-
nikanın maddi-texniki bazası, 
həkim personalı və xəstələrə 
göstərilən tibbi xidmətlər 
haqqında qısa məlumat ver-
məyinizi xahiş edərdik.

- Bildiyiniz kimi, klinikamız 
2007-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. 
ATU-nun Onkologiya kafedrası-
nın klinik bazasıdır. Gələcəyin 
onkoloqlarını yetişdirən klinika-
da bütün sahələr üzrə mütəxəs-

sislər çalışır. Burada həm kafed-
ra işçiləri, həm də 160-a yaxın 
sırf klinika personalı xəstələrə 
tibbi xidmət göstərir. Bu xidmət 
sahələrinə stasionar şöbələr, po-
liklinika-diaqnostika şöbəsi, labo-
ratoriyalar daxildir. Klinikamızda 
onkoloji xəstələrin müayinəsi və 
müalicəsi üçün əlverişli şərait 
mövcuddur. Rentgenoloji, kom-
püter tomoqrafiyası, mammoqra-
fiya, endoskopiya, kardioqrafiya, 
ultrasəs müayinələri ilə yanaşı, 
patomorfoloji laboratoriyada ən 
müasir aparatların köməyi ilə si-
toloji, histoloji və immunohisto-
kimyəvi müayinələr də yüksək 
səviyyədə aparılır.

- Klinikanın şöbələr üzrə 
işi necə tənzimlənir və hansı 
şöbəyə müraciətlər daha çox-
dur? Cərrahi əməliyyatların 
gedişi barədə nə deyərdiniz?

- Klinikamızda demək olar ki, 
bütün sahələr üzrə xəstələrin 
stasionar, ambulator müalicə 
və müşahidəsi aparılır. Müasir 
avadanlıqlarla təchiz edilmiş 4 
əməliyyat otağımızda hər sahəyə 
uyğun əməliyyatlar icra olunur. 
Torako-abdominal şöbədə ağ-
ciyər, qida borusu, mədə, yoğun 
bağırsaq, qaraciyər və mədəaltı 
vəzində müxtəlif həcmli mürək-
kəb cərrahi əməliyyatlar aparılır. 
Şöbənin əməkdaşları professor 
Ramiz Bayramovun rəhbərliyi al-
tında daim öz üzərində işləyir, ən 
müasir standartlara uyğun diaq-
nostika və müalicə metodlarına 
yiyələnirlər.

Ginekoloji şöbədə doktor Lalə 
Məmmədovanın nəzarəti ilə kiçik 
çanaq boşluğu orqanlarının bəd 
və xoşxassəli şişlərinə görə la-
parotomik və laparoskopik üsulla 
cərrahi müdaxilələr həyata keçi-
rilir.

Süd vəzi onkologiyası şöbə-

sində süd vəzi xərçənginin cər-
rahi müalicəsi, o cümlədən ge-
niş spektrdə orqansaxlayıcı və 
rekonstruktiv əməliyyatlar icra 
edilir.  Süd vəzi xərçənginin il-
dən-ilə artmağına baxmayaraq, 
onun müalicəsində çox böyük 
nailiyyətlər əldə olunub. Əvvəllər 
standart sayılan radikal mastek-
tomiya əməliyyatı son dövrlərdə 
kiçik həcmli əməliyyatlarla əvəz 
edilir.

Baş-boyun şöbəsində pro-
fessor Namiq Əmirəliyev və 
başqaları tərəfindən qırtlaq və 
qalxanvari vəzin xərçənginə görə 
əməliyyatlar və protezləşdirmə 
uğurla aparılır. 

Mütəxəssislərimiz respublika-
mızda bu əməliyyatları ilk apa-
ranlardandır. Qırtlaq xərçəngi 
əməliyyatlarından sonra səs pro-
tezlərinin qoyulması da icra edilir.

Klinikamızın direktoru, akade-
mik Əhliman Əmiraslanov ölkə-
mizdə dayaq-hərəkət sistemi 
şişlərinin müalicəsinin banilə-
rindən biridir. Onun tələbələrin-
dən olan dosent Elnur İbrahimov 
Dayaq-hərəkət sistemi cərra-
hiyyəsi şöbəsinə rəhbərlik edir. 
Hal-hazırda klinikamızda sümük 
şişlərinə görə müxtəlif həcmli re-
zeksiya və endoprotezləşdirmə, 
ətrafların amputasiya və ekzar-
tikulasiyaları, çanaq sümükləri-
nin rezeksiyaları uğurla həyata 
keçirilir.

Ambulator-diaqnostika şöbə-
sinin işinə dosent Tamara Qu-
liyeva nəzarət edir. Cərrahi və 
konservativ müalicənin düzgün 
təyin edilməsi üçün bir neçə 
USM, mammoqrafiya, kompyu-
ter tomoqrafiyası, rentgenoloji 
kabinetlər, klinik və biokimyəvi 
laboratoriya mövcuddur.

Dosent Elçin Hüseynovun 
rəhbərlik etdiyi Kimyəvi dərman 
terapiyası şöbəsində bədxassə-
li şişlərin ən müasir beynəlxalq 
protokollara uyğun kimyəvi dər-
man müalicəsi aparılır. Bunun 
üçün tələb olunan preparatların 
böyük qismi dövlətimiz tərəfin-
dən verilir.

- Dəqiq diaqnozun qoyulma-
sı üçün klinikanın nəzdində 
fəaliyyət göstərən laboratori-
yaların rolunu necə qiymətlən-
dirmək olar?

- Erkən və adekvat diaqnosti-
ka istənilən xəstəlikdə, xüsusən 
də onkoloji xəstəlik zamanı çox 
mühüm rol oynayır. Xəstəlik nə 
qədər erkən müəyyən edilərsə, 
onun müalicəsi də bir o qədər 
uğurlu olar. Yuxarıda da qeyd 
etdiyim kimi, mövcud diaqnostik 
vasitələrimiz apardığımız müa-
licəyə uyğundur. Ən son nəsil 
aparatlarla təchiz edilmiş labo-
ratoriyalarımız üçün daim yeni 
reaktivlər alınır. Morfoloji müa-
yinələrdə reaktivlərin ən müasir 
növləri də əlçatandır. Süd vəzi 
xərçənginin erkən diaqnostika-

sında ilk, mühüm rol oynayan 
skrininq metodu asan, rahat, az 
vaxt aparan, amma maksimal in-
formasiya verən mammoqrafiya 
metodudur.

Ümumdünya statistikasına 
görə, son illərdə bədxassəli şiş-
lərlə xəstələnmə və ölüm göstəri-
ciləri sürətlə artır. Nəzərə çarpan 
artım süd vəzi, ağciyər, kardio-
ezofageal və yoğun bağırsaq, 
ginekoloji orqanların xərçəngi 
göstəricilərində müşahidə edilir. 
Qadınlar arasında ən geniş yayı-
lan xəstəlik süd vəzi xərçəngidir. 
Bədxassəli şişlərlə xəstələnmə 
kontingentində, təəssüf ki, ca-
vanlaşma gedir. İş təcrübəsində 
bu xəstəliklərə 20-25 yaşlarında, 
hətta nadir hallarda olsa da, 18 
yaşında da rast gəlirik. Bu fakt da 
onkoloji xəstələrin müalicəsində 
yeni yolların tədqiqini tələb edir.

- Yuxarı kurs tələbələri ilə 
praktiki dərslərin və rezident-
lərlə işin səviyyəsi necədir?

- Bizim kafedrada müali-
cə-profilaktika fakültələrinin 
V-VI, stomatologiya və hərbi 
tibb fakültələrinin V kurs tələ-
bələri tədris alır. Mövcud şəraitə 
görə, bir il ərzində onlara on-
layn dərslər keçdik, mühazirələr 
oxuduq. İndi isə ənənəvi əyani 
tədris bərpa olunub. Tələbələ-
rimiz aktiv olaraq Tələbə Elmi 
Cəmiyyətinin işində iştirak edir, 
məruzələrlə çıxış edir, məqalələr 
yazırlar. Eyni zamanda hər il ka-
fedramıza rezidentlər gələrək 
ayrı-ayrı şöbələrdə rotasiya ke-
çir, seçdikləri ixtisas üzrə klinik 
bacarıqlarını yüksəldirlər. Bütün 
gənc mütəxəssislərimiz seçdiyi 
müəyyən bir istiqamət üzrə el-
mi-tədqiqat işi aparıb uğurla mü-
dafiə edirlər.

- Pandemiyanın klinikanın 
fəaliyyətinə mənfi təsiri var-
mı? Onkoloji xəstələr korona-
virusa yoluxmaq baxımından 
risk qrupuna daxildirmi və 
hansı qoruyucu tədbirlər gö-
rülür?

- Təbii ki, onkoloji xəstələr im-
muniteti zəif olan xəstələrdir. 
Onların müxtəlif infeksiyalara, o 
cümlədən COVID-19-a yoluxma 
ehtimalı yüksəkdir və əksər hal-
larda sağlam insanlara nisbətən 
bu infeksiyanı daha ağır keçirir-

lər. Bununla belə, klinikamız pan-
demiya dövründə bağlanmadı. 
Kimyəvi dərman terapiyası, planlı 
cərrahi müdaxilələr protokollar 
üzrə aparılırdı.

Amma yoluxmanın qarşısını 
almaq üçün bütün tədbirlər gö-
rülmüşdü. Bu müddətdə sosial 
məsafənin gözlənilməsinə, qo-
ruyucu vasitələrdən istifadəyə 
və klinikaya xəstə axınının tən-
zimlənməsinə xüsusi fikir verdik. 
Elə indi də xəstələr arasında hər 
hansı şübhəli simptomlar müşa-
hidə edilərsə, dərhal yoxlanılır. 
İnfeksiyaya yoluxan şəxs təcili 

evə buraxılır, onunla təmasda 
olanları karantinə götürmək üçün 
müvafiq qurumlara müraciət olu-
nur.

- Bədxassəli şiş xofunu ya-
şayan insanlara nə tövsiyə 
edərdiniz?

- Bir onkoloq kimi insanlarımızı 
bəzi patologiyalara qarşı ayıq-sa-
yıq olmağa çağırıram. Üzümü 
gənc həkimlərə tutub deyirəm ki, 
insanların həyatı çox vaxt sizin 
ilk istiqamətləndirmənizdən, düz-
gün şübhələrinizdən asılıdır. Ona 
görə də mütəxəssislər öz üzərilə-
rində işləməlidir. Belə insanlara 
tövsiyəm isə odur ki, bədxassəli 
şiş diaqnozundan qorxmasın-
lar. Əksinə, qorxu hissinə qalib 
gəlmək, sadə müayinə vasitələ-
rindən vaxtında istifadə etmək 
lazımdır. Televiziyada, eləcə də 
digər kütləvi informasiya vasitələ-
rində geniş surətdə maarifləndir-
mə işinin aparılması da çox va-
cibdir. Hər kəsin xalq arasında 
geniş yayılmış onkoloji xəstəliklər 
haqqında ümumi bir təsəvvürü 
olmalıdır. Bir daha təkrar edirəm 
ki, vaxtında həkim müayinəsin-
dən keçmək sağalmanın əsas 
şərtlərindəndir. Erkən mərhələdə 
bədxassəli şişlərin aşkar edilmə-
si müalicənin effektini artırır. Eyni 
zamanda aparılan əməliyyatlar 
da uğurla nəticələnir. 15-20 il 
bundan əvvəl əməliyyat olunmuş 
xəstələr var ki, indi də yaşayırlar.

Onu da deyim ki, klinikamız-
da vaxtaşırı xeyriyyə tədbirləri 
keçirilir. Məlumdur ki, süd vəzi 
götürülmüş qadınlar psixoloji 
cəhətdən həssas kontingentdir. 
Onların ən azı zahiri görünüşlə-
rinin standart olması gündəlik hə-
yatları üçün çox önəmlidir. Bəzi 
hallarda protezlər əldə etməyə 
imkan olmur və ya uyğun olan 
süd vəzi protezləri tapılmır. Bu 
problemin həllində xoşməram-
lı iş adamları köməyimizə çatır, 
xəstələrə tam ölçülmüş yüksək 
keyfiyyətli protezlər paylayırlar. 
Özü də bu cür xeyriyyə tədbirləri 
tamamilə anonimdir. Yəni həmin 
xeyriyyəçilər adlarının çəkilmə-
sini istəmirlər. Protezlərin qo-
yulmasında birbaşa iştirak edən 
1-2 həkimdən başqa onları heç 
kim tanımır. O insanların kimliyi-
ni biz də bilmirik. Əsas odur ki, 

bu xeyriyyəçilikdən xəstələrimiz 
yararlanırlar.

Eləcə də klinikamızın həkimləri 
vaxtaşırı rayonlara, kəndlərə iş-
güzar səfərlər edir, ən geniş ya-
yılmış patologiyalar üzrə təmən-
nasız olaraq xəstələrin skrininqini 
aparırlar.

- Nigar xanım, Onkoloji Kli-
nikanın Vətən müharibəsi şə-
hidlərinin ailələri və qazilərlə 
bağlı fəaliyyəti haqda nə deyə 
bilərsiniz?

- Bu istiqamətdə mütəmadi 
tədbirlərimiz olur. Noyabrın 5-də 
klinikamız Salyan rayon Mərkəzi 

Xəstəxanası ilə birgə 8 Noyabr 
Zəfər Gününə həsr edilmiş bö-
yük xeyriyyə tədbiri keçirdi. Şə-
hid və qazi ailələrinin müayinəsi 
aksiyasında Onkoloji Klinikada 
və Bakı şəhərinin digər xəstəxa-
nalarında çalışan 18 ixtisas üzrə 
25 həkim iştirak etdi və 149 nəfə-
rin müayinəsi aparıldı. Aksiyada 
Salyan rayon İcra Hakimiyyəti-
nin başçısı Sevindik Hətəmov 
və Milli Məclisin deputatı Jalə 
Əhmədova da iştirak edirdilər. 
Bakı şəhərindən gedən həkim 
briqadası müxtəlif tərkibli 38 növ 
olmaqla 150 xəstəni təmin edə-
cək dərman preparatları, portativ 
EXO, USM cihazları, spirometri-
ya və referaktometriya avadan-
lıqları ilə şəhid və qazi ailələrinin 
müayinə və müalicəsini təmin 
etdi. Həmçinin əməliyyata eh-
tiyacı olan xəstələrin ATU-nun 
Onkoloji Klinikasında əməliyyat 
olunmaları ilə bağlı tədbirlər gör-
dülər.

Noyabrın 28-də isə yenə bizim 
klinikanın və Qusar rayon Oki 
Klinikasının birgə təşəbbüsü ilə 
daha bir aksiya baş tutdu. Bakı 
şəhərinin müxtəlif klinikalarında 
çalışan 18 ixtisas üzərə 32 kö-
nüllü həkimin iştirakı ilə 200-dən 
artıq şəhid və qazi ailələrinin 
müayinəsi həyata keçirildi. Ak-
siya zamanı Oki Klinikasında 
KT, MRT, USM müayinələri, la-
borator müayinələr olunmaqla 
yanaşı, müalicəyə ehtiyacı olan 
xəstələr həkimlər tərəfindən 
65 adda müxtəlif qrupda dərman 
preparatları ilə təmin edildilər. 
Həmçinin müxtəlif sahələr üzərə 
cərrahi əməliyyata ehtiyacı olan 
xəstələrin tam ödənişsiz əməliy-
yat olunması üçün qeydiyyatları 
aparıldı.

Bu cür aksiyaların davamlı 
olmasını nəzərdə tutmuşuq və 
növbəti xeyriyyə aksiyasını Bey-
ləqan şəhərində keçirməyi plan-
laşdırırıq.

Vətənə canını fəda edən şə-
hidlərimizin ailə üzvlərinə, öz 
sağlamlıqlarını qurban verən 
qazilərimizə, müharibənin dəh-
şətlərini görən müharibə işti-
rakçılarına bacardığımız qədər 
dəstək ola bilmək bizim üçün 
böyük şərəfdir. 

A.KAMRANOĞLU

və müalicə üçün hər cür şərait var
Nigar Mehdiyeva: Bədxassəli şişlərin erkən mərhələdə 
aşkar edilməsi müalicənin effektivliyini artırır

Müsahibimiz ATU-nun Onkoloji Klinikasının müalicə iş-
ləri üzrə direktor müavini, Süd vəzi cərrahiyyəsi şöbəsinin 
müdiri, dosent Nigar Mehdiyevadır.
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Azərbaycan Könüllü Həkimlər 
Assosiasiyasının (AKHA) tələbə 
təşkilatı yaradılıb. Bu münasibətlə 
Azərbaycan Tibb Universitetində 
(ATU) tədbir keçirilib. Stomato-
logiya fakültəsinin dekanı, dosent 
Səid Əhmədov çıxış edərək tədbi-
rin məramı barədə məlumat verib. 
O, Assosiasiyanın tələbə təşkila-
tının yaradılması münasibəti ilə 
tələbələri təbrik edib və onlara 
uğurlar arzulayıb. 

AKHA-nın Regionlar üzrə koor-
dinatoru Hüseyn Hüseynzadə çıxı-
şında Vətən müharibəsi dövründə 
hərbçilərlə yanaşı, həkimlərin də 
cəbhənin bütün istiqamətlərində 
fədakarlıq göstərdiklərini qeyd edib. 
Həkimlərin arasında könüllü xidmət 
göstərənlərin kifayət qədər olduğunu 
bildirib: “Könüllülər çoxsaylı yaralı-
lara tibbi xidmət göstərərək onları 
həyata qaytarıb. AKHA-nın sədri 
Oqtay müəllimin rəhbərliyi ilə biz iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərdə tibbi 
xidmət göstərdik. Vətən müharibəsi 
dövründə həkimlərimiz arasında da 
şəhidlərimiz oldu”. 

Şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sü-

kutla yad edildikdən sonra AKHA-nın 
sədri Oqtay Mehdiyevə söz verilib. 
Sədr işğaldan azad olunmuş əra-
zilərdə həkimlərin hərbçilərə göstər-
diyi tibbi yardımlardan, müharibədən 
sonra ərazilərdə tibbi xidmətin təş-
kilindən geniş söhbət açıb: “Vətən 
torpağının azadlığı uğrunda canla-
rından keçən igid oğullarımızın əbədi 
xatirəsi xalqımızın qəlbində daima 
yaşayacaq, onlar hər zaman hörmət-
lə, ehtiramla xatırlanacaqlar. Bizim 
Assosiasiyanın xidməti 3 mərhələ-

dən ibarət olub. 1-ci mərhələ Vətən 
müharibəsi zamanı başlayıb. 2-ci 
mərhələ müharibə bitəndən sonra 
olub. İşğaldan azad olunmuş əra-
zilərdə tibb xidmətini təşkil etmişik. 
3-cü mərhələmiz isə regionlarda 
şəhid və qazi ailələrinə təmənnasız 
tibb xidmət göstərməyimizdir. Hansı 
ki, bu gün də davam edir və bu iş 
gələcəkdə də davam edəcək.           

Müharibənin ilk günlərindən hə-
kimlərimiz könüllü olaraq ön cəbhə-
də olub, Naftalan Hospitalı, Füzuli 

Diaqnostika Mərkəzi, Füzuli Mərkəzi 
Xəstəxanası, Ağcabədi Xəstəxana-
sında və həmçinin Gəncədə yer-
ləşən hospitallarda yaralılara tibbi 
yardım göstəriblər. Onlar arasında 
Tibb Universitetinin kifayət qədər 
yuxarı kurs tələbələri də olub. Könül-
lür mərhələli şəkildə tibbi yardımın 
təşkilində fəal iştirak edib: ilk yardım, 
tibbi yardım, xüsusi ixtisaslaşmış hə-
kim yardımlarında fədakarlıqlarını 
əsirgəməyiblər”. 

O.Mehdiyev stomatoloqların mü-
haribə zamanı fəaliyyəti və işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə təşkil et-
dikləri stomatoloji xidmətdən söhbət 
açıb. O, təcrübəli həkimlərlə əlaqədə 
olan tələbələrin onlardan çox şey 
əxz edəcəklərinə əminliyini bildirib. 
Sədr müharibə dövründə yaralılara 
könüllülərin necə xidmət göstərməsi 
ilə bağlı videogörüntüləri nümayiş 
etdirib. Burada yaralılarda vətənpər-
vərlik hissinin və əhval-ruhiyyənin 
yüksək olduğunu göstərən kadrlar 
da öz əksini tapıb. Kadrlarda xanən-
də Məbud Əhmədovun Vətən sevgisi 
isə xüsusi diqqət çəkib. O.Mehdiyev 

həmin kadrların müharibə zamanı 
nümayişinin erməni ordusunda əh-
val-ruhiyyənin daha da aşağı düş-
məsinə səbəb olduğunu vurğulayıb. 

Kadrlar nümayiş etdiriləndən 
sonra gözlənilmədən zaldan M.Əh-
mədovun ifası eşidilib. Onun canlı 
şəkildə ifa etdiyi “Qarabağ” mahnısı 
iştirakçıların alqışları ilə qarşılanıb. 

Assosiasiyanın tələbə təşkilatının 
yaradıldığı elan edildikdən sonra təş-
kilatın sədri Anar Dünyamalıyev çıxış 
edib. O, Vətənimizin müdafiəsinə 
qalxanların qulluğunda durmaqdan, 
onlara tibbi xidmət göstərməkdən 
qürur duyduğunu bildirib. Müharibə 
zamanı ixtisaslı həkimlərin təcrü-
bəsindən yararlana bildiklərini, cə-
bhədə xeyli dostlar qazandıqlarını 
vurğulayıb. A.Dünyamalıyev qarşıda 
hələ xeyli işlər görüləcəyinə diqqət 
çəkərək tələbələri təşkilata üzv ol-
mağa səsləyib. 

Sonra Ağız və üz-çənə kafedrası-
nın professoru Yunis Usubov, Azər-
baycan İmplantoloq İctimai Birliyinin 
sədri Cabbar Həsənov, AKHA-nın 
Beynəlxalq əlaqələr üzrə koordi-
natoru Sabrin Əzim, həkim İlahə 
Qasımzadə çıxış ediblər. Çıxışçılar 
istər müharibə dövründə, istərsə də 
müharibədən sonra həkimlərin və 
ATU-nun tələbələrinin fədakarlığın-
dan söhbət açıb, AKHA-nın tələbə 
təşkilatının yaranmasını təqdir edib-
lər.

Qabil ABDULLAYEV

“Bu günlərdə bir nəfər qadın xəstə-
mizin üzərində üç əməliyyatı eyni 
vaxtda icra etdik. Belə ki, pasiyenti-
miz “düyünlü ur”, sol tərəfli “paratiro-
id adoneması” və həmçinin “öd daşı 
xəstəliyi” diaqnozu ilə bağlı bizə mü-
raciət etmişdi. İlk öncə düyünün xoş 
və ya bədxassəli olmağını təyin etmək 
üçün biopsiya proseduru keçirildi. 
Aparılan müayinələr zamanı qalxan-

vari vəzin sol payı biopsiya olunaraq  
cərrahi əməliyyat qərarı verildi. Daha 
sonra qadın intubasion narkoz altında 
“sinir cihazının müşayiəti ilə total tiro-
idektomiya, sol yuxarı paratiroidekto-
miya və laparoskopik üsulla xolesisto-
ektomiya” əməliyyatı aparıldı”.  

Bunu ATU-nun I Cərrahi xəstəliklər 
kafedrasının assistenti, tanınmış cər-
rah-endokrinoloq, t.ü.f.d. Azər Hümmə-
tov bu günlərdə Tədris Cərrahiyyə Kli-
nikasında həyata keçirdiyi növbəti ağır 
əməliyyat haqqında məlumat verərkən 
deyib. Mütəxəssisin sözlərinə görə, əgər 
biopsiya zamanı düyünün xoşxassəli 
olması təsdiq olunarsa, həkim-endok-
rinoloq xəstəyə lazım olan müalicə də 
təyin edə bilər. Lakin bir çox hallarda 
qalxanvari vəzidə yalnız belə düyünün 
olması heç bir xüsusi müalicə tələb et-

mir: “Bütün hallarda qalxanvari vəzidə 
simptomsuz xoşxassəli düyünün olması 
cərrahiyyə müalicəsi üçün göstəriş sa-
yılmır. Lakin bəzi hallarda hətta xoşxas-
səli şişlər də cərrahiyyə yolu ilə müalicə 
olunmalıdır”. 

“Öd daşı xəstəliyi”nin yaranması və 
müalicəsindən bəhs edən cərrah vur-
ğuladı ki, bu, əhali arasında ən çox rast 
gəlinən və qarın boşluğunda əməliyyata 

səbəb olan bir xəstə-
likdir: “Bu xəstəliyə 
yaş artdıqca, adətən 
qadınlarda rast gəlinir. 
“Öd daşı xəstəliyi”nin 
laparoskopik cərrahiy-
yə metodu ilə aradan 
qaldırılması hazırda 
“qızıl standart” sayı-
lır. Reabilitasiya, ya-
ranın tez sağalması, 
xəstəxanada qalma 
müddətinin daha qısa 
və əməliyyat travma-
sının az olması bu 
metodun mühüm üs-
tünlüklər idir. Məhz 
buna görə də biz yal-
nız bir dəfə “narkoz” 

verməklə bu xəstənin üzərində eyni 
vaxtda hər üç əməliyyatı birgə həyata 
keçirməli olduq. Çünki həm də yuxarı-
da qeyd etdiyim kimi, bir “narkoz”la üç 
əməliyyatın aparılması xəstə üçün də 
az travma hesab olunur. Onu da qeyd 
edim ki, bu üç  əməliyyatın eyni vaxtda 
aparılması tibbi ədəbiyyatda “simultant” 
əməliyyatı adlanır”. 

Xəstənin sağlıq durumu haqqında da 
məlumat verən həkim əlavə edib ki, pa-
siyent əvvəlcə bu əməliyyatdan qorxub, 
sonra həkimlər ona bunun daha əlve-
rişli olduğunu başa salıb və o son anda 
razılaşıb. Gərgin keçən əməliyyatın iki 
saat davam etdiyini deyən cərrah bildirib 
ki, hər üç əməliyyat sonda uğurla başa 
çatıb. Xəstənin vəziyyəti isə kafi qiymət-
ləndirilib və bir gün sonra evə yazılıb. 

M.ƏLƏKBƏRLİ

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında bir Tədris Cərrahiyyə Klinikasında bir 
“narkoz”la üç əməliyyat aparılıb“narkoz”la üç əməliyyat aparılıb

Bunlar arasında gen mühəndisliyi və ge-
netik cəhətdən modifikasiya olunmuş mikro-
orqanizmlərdən, müxtəlif kimyəvi preparatlar-
dan, qida əlavələrindən, əvəzedicilərdən və 
s. istifadə hazırda geniş yayılıb. Təbii ki, bu 
vasitələr və elmi-texniki nailiyyətlər istehsal 
həcminin artırılmasında mühüm rol oynamaq-
la yanaşı, bəzən düzgün istifadə edilmədikdə 
qida sağlamlığı üçün müəyyən təhlükələr ya-
radır. Eyni zamanda, tələbatın artım tempi is-
tehlak bazarında keyfiyyətsiz, insan sağlamlı-
ğı üçün təhlükə yarada biləcək ərzaq məhsul-
larının yer almasına da şərait yaradır.

Məhz bu kimi bəşəri problemlərin birgə həl-
li yollarının təbliği və təşviqi məqsədilə əmək-
daşımız, Bioloji kimya kafedrası nəzdində el-
mi-tədqiqat laboratoriyasının kiçik elmi işçi-
si Hafiz Osmanov Azərbaycanı təmsil edən 
8 nəfərdən ibarət heyət ilə İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı (İƏT) Elm və Texnologiya komitəsi 
(COMSTECH), İƏT İqtisadi və Ticarət Əmək-
daşlıq Daimi Komitəsi (COMCEC – İƏT-i təm-
sil edən dörd daimi komitədən biridir) və Tür-
kiyənin paytaxtı Ankara şəhərində yerləşən 
Orta Doğu Texniki Universitetinin birgə təşki-
latçılığı ilə 30 noyabr - 2 dekabr 2021-ci il ta-
rixində “Qida və Qida Təhlükəsizliyi üçün Yeni 
Yetişdirmə Texnologiyaları” adlı təlim-semi-
narda iştirak edib. Seminarın gedişatında qida 
və qida təhlükəsizliyi, sgRNA dizayn və of-
f-hədəflərin aradan qaldırılması, vektor kons-
truksiyası, promouterlər – terminatorlar, se-
çim markerləri, effektiv transformasiya üsul-
ları, effektiv toxuma kulturası üsulları, vektor-
suz gen redaktəsi, transgeniklərin seçilməsi, 
transgensiz gen redaktə edilmiş xəttin inkişa-
fı, əsasnamə və qanunvericilik, kommersiya-

laşdırma, sosial-ictimai məsələlər kimi prob-
lemlər müzakirə olunub. 

Buğda, düyü və kartof üçün genom redak-
tə vektorları və protokolları üzrə təlim ilə baş-
layan ilk açılış günü pakistanlı prof. dr. Şa-
hid Mansur və Türkiyənin bu sahədə aparı-
cı mütəxəssislərindən olan ODTU əməkda-
şı dr. Emre Aksoy, eləcə də ODTU-nun pro-
rektoru prof. dr. Mehmet Zeyrek qonaqları sa-
lamlayaraq təlimi açıq elan edib. Daha sonra 
Pakistanın Türkiyədəki səfiri Muhammad Sy-
rus Sajjad Qazi,  COMSTECH-in baş koordi-
natoru, prof. dr. Muhammad İgbal Choudhary, 
İOFS-in Proqramlar və layihələr ofisinin direk-
toru, prof. dr. İsmail Abdelhamid və COMCE-
C-in baş direktoru Fatih Ünlü nitq söyləyiblər. 
Sonrakı gün “Yeni bitki sortlarının kommersi-
yalaşdırılması və ərzaq bitkiləri üzrə elit gene-
fonda daxil edilməsi üçün yol xəritəsinin ha-
zırlanması”na dair seminar dünyanın müxtə-
lif ölkələrindən gəlmiş mütəxəssislərin müza-
kirəsinə verilib. Tədbirdə Azərbaycanı təmsil 
edən AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Bio-
texnologiyalar İnstitutunun əməkdaşları - ins-
titutun icraçı direktoru, b.ü.f.d. Ələmdar Məm-
mədov, “Proteomiks” beynəlxalq laboratoriya-
sının müdiri, b.ü.f.d. İsmayıl Zülfüqarov, aparı-
cı elmi işçi, b.e.d. Şahniyar Bayramov, əmək-
daşlar Lalə Aydınlı və Turanə İsgəndərova, 
eləcə də “Nərgiz” klinikasının baş həkimi Mə-
lahət Qəhrəmanova və həkim Humayat Rüstə-
mova elmi məruzə ilə çıxış edib, müzakirələrə 
aktiv qoşulublar.

Daha sonra qonaqlar Ankara şəhərində yer-
ləşən Biotexnologiyalar Mərkəzi ilə yaxından 
tanış olublar. Sonda iştirakçılara sertifikatlar 
təqdim edilib.

Əməkdaşımız qida təhlükəsizliyi ilə 
bağlı beynəlxalq tədbirdə iştirak edib

İstənilən dövlətin qarşısında duran 
çoxsaylı vəzifələr arasında ölkə əhalisi-
nin təhlükəsiz ərzaq məhsulları ilə eti-
barlı təminatı məsələsi xüsusi yer tu-
tur. Dünya əhalisinin artım tempini də 
nəzərə alsaq, ərzaq məhsulları istehsa-
lında məhsuldarlığın artırılması məqsə-
dilə mütəmadi olaraq elmi tədqiqatlar 
aparılmaqla, yeni texnika və texnologi-
yaların kənd təsərrüfatı istehsalına tət-
biqi, innovasiyaların istehsal sahələrinə 
gətirilməsi problemin həllində əsas va-
sitə və alət kimi istifadə olunmaqdadır. 

Təcrübəli həkimlərlə əlaqədə olmaq tələbələrə çox şey qazandıracaqTəcrübəli həkimlərlə əlaqədə olmaq tələbələrə çox şey qazandıracaq

Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının tələbə 
təşkilatı yaradılıb
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müzakirə olunduğu bu cür seminarlar 
təkcə tələbələrin, rezidentlərin deyil, 
həkimlərin də qarşılıqlı fikir mübadiləsi 
aparmasında böyük rol oynayır. 

Bundan sonra kafedranın rezidenti 
Vüsalə Tağıyeva Mama-ginekologiya 
şöbəsində müxtəlif diaqnozlarla yatan 
xəstələrin klinik təhlilini apararaq on-
ların əməliyyat öncəsi, əməliyyat za-
manı və əməliyyatdan sonrakı durumu 
haqqında məlumat verib. 

Həmçinin rezidentlərdən Məryəm 
Qardaşovanın “Prenatal anomaliyaların 
diaqnostikası və genetik interpretasi-
yası”, Lamiyə Əliyevanın “Betamazon 
ilə RDS profilaktikasının doğuş sonrası 
nəticələri” (SCİ jurnalından 2021 çıxışlı 
məqalənin müzakirəsi) və Arzu Fərha-

dovanın “Erkən doğuşun müalicəsində 
Nifedipin və Atosibanın təsirləri”  (SCİ 
jurnalından 2021 çıxışlı məqalənin 
müzakirəsi) mövzusunda məruzələri 
dinlənilib.

Müzakirələrdə professor-müəllim 
heyəti də iştirak edib. Kafedranın do-
sentləri Səfa Bağırova, İradə Tağıyeva 
və Mama-ginekologiya şöbəsinin mü-
diri, uzman həkim Turab Canbaxışov 
rezidentlərə öz tövsiyələrini veriblər.

Konfransın moderator ları 
Azərbaycan Tibb Universitetinin 
(ATU) Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 
sədri, Azərbaycan Endoskopik 
Laparoskopik Cərrahlar Cəmiy-
yətinin sədri, professor Müşfiq 
Həsənov, Türkiyə Yeditepe Uni-
versitetinin (TYU) Mama və gi-
nekologiya kafedrasının müdi-
ri, professor Erkut Attar, Naxçı-
van Dövlət Universitetinin (NDU) 
Tibb fakültəsinin dekanı, dosent 
Elsevər Əsədov olublar. Kon-
fransı giriş sözü ilə NDU-nun 
dosenti Elsevər Əsədov açıb. 
O, konfransın mahiyyəti barə-
də qısa məlumatla çıxış etdik-
dən sonra sözü NDU-nun rek-
toru, dosent Elbrus İsayevə ve-
rib. Rektor bildirib ki, beynəlxalq 
konfrans müasir tibbin ən aktu-
al problemlərindən biri olan “En-
dometrioz – cərrahi müalicəsi və 
multidissiplinar problemlər” möv-
zusuna həsr olunub: “ATU-nun 
rektoru, professor Gəray Gəray-
bəyliyə, universitetin əməkdaş-
larına, professor-müəllim heyə-
tinə təşəkkürümü bildirirəm ki, 
bu gün tibb elmi üçün aktual olan 
belə bir mövzuda beynəlxalq 
konfransın keçirilməsinə yaxın-
dan dəstək olublar. Konfransda 
NDU Tibb fakültəsinin və ATU-
nun müəllim-tələbə heyəti ilə ya-

naşı, dünyanın bir sıra qabaqcıl 
dərnək sədrləri, bu sahədə uzun 
illər tədqiqatlar aparan tanınmış 
mütəxəssislər, həkimlər iştirak 
edirlər. Hesab edirəm ki, bu kon-
frans NDU-nun Tibb fakültəsin-
də, eləcə də ATU-da təhsil alan 
tələbə və rezidentlər üçün çox 
əhəmiyyətli olacaq”. 

Sonra ATU-nun Elmi işlər üzrə 
prorektoru, dosent Rauf Bəy-
lərov çıxış edib. O, bu tipli kon-
fransların keçirilməsinin  ölkə-
mizdə bir ənənəyə çevrildiyini 
qeyd edib: “Hər il Tibb Universi-
teti beynəlxalq konfrans və konq-
reslər keçirir. Bugünkü konfran-
sa da silsilə tədbirlərin davamı 
kimi baxmaq olar. Burada işti-
rak edən tanınmış alimlər tibbin 
ciddi problemi olan endometrioz 
xəstəliyi, onun müasir diaqnosti-
kası və cərrahi müalicə prinsip-
ləri haqqında məruzələr edəcək-
lər. Bu, onu göstərir ki, dünya-
nın tibb mütəxəssisləri təbabə-
tin qarşısında problem kimi du-
ran bir çox xəstəliklərin həlli yo-
lunda birgə fəaliyyət göstərir-
lər. Sevindirici haldır ki, Türkiyə-
nin müxtəlif universitetləri ilə el-

mi-praktik səviyyədə sıx əmək-
daşlığımız yaranıb. NDU ilə bu 
cür elmi konfransların təşkili tib-
bi kadrların yetişdirilməsində 
müstəsna rola malikdir. Univer-
sitetimizin rektoru, professor Gə-
ray Gəraybəylinin adından konf-
rans iştirakçılarına uğurlar arzu-
layıram”. 

Sonra konfransın mahiyyətinə 
uyğun olaraq məruzələr dinlə-
nilib. Türk Ostomi Cərrahi Dər-
nəyinin sədri, professor Ömər 
Alabaz, Türkiyə Endoskopik La-
paroskopik Cərrahi Dərnəyinin 
sədri, professor Rasim Gəncos-
manoğlu, professor A.V.Vişnev-
ski adına Cərrahiyyə İnstitutu-
nun cərrahiyyə şöbəsinin müdiri, 
professor Yuri Strakov, Daşkənd 
Pediatriya Tibb İnstitutunun Ma-
malıq və ginekologiya kafedra-
sının müdiri, professor Caxongir 
Qurbanov, ABŞ-ın Mərkəzi Flo-
rida Universitetinin mamalıq və 
ginekologiya sahəsi üzrə profes-
soru Georgine Lamvu və başqa-
larının çıxışları maraqla qarşıla-
nıb. Konfransı ATU-nun və NDU-
nun rezident və tələbələri audito-
riyalardan izləyiblər.  

Üç universitetin təşkilatçılığı ilə 
beynəlxalq konfrans keçirilib 

Dekabrın 20-də Azərbaycan 
Tibb Universiteti, Türkiyə Yedi-
tepe Universiteti və Naxçıvan 
Dövlət Universitetinin birgə təş-
kilatçılığı ilə beynəlxalq onlayn 
konfrans keçirilib. Türkiyə, Ame-
rika, İtaliya, Rusiya və Özbəkis-
tanın tanınmış tibb mütəxəssis-
lərinin iştirak etdiyi konfrans öz 
işinə Dövlət Himnimizin səslən-
dirilməsilə başlayıb.

Müxtəlif ölkələrdən olan alimlərin çıxışlarını tələbələr auditoriyalarda onlayn dinləyiblərMüxtəlif ölkələrdən olan alimlərin çıxışlarını tələbələr auditoriyalarda onlayn dinləyiblər

Azərbaycan Oftalmoloqlar Cəmiy-
yəti (AOC) “Müharibə zamanı görmə 
orqanının zədələnmələri və xüsusiyyət-
ləri” mövzusunda vebinar təşkil edib. 
Vebinarda AOC idarə heyətinin üzvləri 
və oftalmologiya sahəsində yüksək na-
iliyyətləri olan peşəkar mütəxəssislər, 
alimlər iştirak ediblər.   

Onlayn toplantının işinə, həmçinin 
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Of-
talmologiya Mərkəzindən, Azərbaycan 
Tibb Universitetinin Göz xəstəlikləri ka-
fedrasından, müvafiq özəl və dövlət təş-
kilatlarından, regionlardan iştirakçılar 
qatılıb. Vebinarda Türkiyədən profes-
sorlar və gənc oftalmoloqlar, tanınmış 
alimlər, o cümlədən Türk Oftalmoloji 
Dərnəyinin fəxri sədri dr. Sunay Du-
man, prof. Süleyman Kaynak və digər 
mütəxəssislər də fikirlərini bölüşüblər. 
T.e.d. Hicran Namazovanın moderator-
luğu ilə keçirilən vebinarda 5 məruzə 
dinlənilib.

Tədris Terapevtik 
Klinikanın direktoru, 
professor Surxay Mu-
sayev, müalicə işləri 
üzrə direktor müa-
vini Fəridə Hacıyeva 
və həkim-rezident-
lərinin iştirakı ilə 
“Revmatoid artritdə 
metotreksat müali-
cəsi” mövzusunda 

AOC-un sədr müavini, t.ü.f.d. Yazgül 
Abdıyeva çıxışında 44 günlük Vətən 
müharibəsi zamanı düşmənlə mübarizə 
aparan cəsur hərbçilərimiz, həmin dövr-
də terror hücumları nəticəsində xəsarət 
alan dinc sakinlərdən bəhs edib. Müha-
ribə zamanı fədakarlıq nümayiş etdirən 
həkimlərin xidmətlərini də xatırladıb.

Daha sonra Türkiyədən prof. dr. Züley-
ha Yalnız Akkaya “Açıq Glob yaralanma-
ları”, prof. dr. Uğur Acar “Arka segment 
travmalarına yaklaşım”, Akademik Zərifə 
Əliyeva adına MOM-dan t.ü.f.d. Günay 
İbrahimzadə “Hərbi əməliyyatlar zamanı 
görmə aparatının yaralanmaları”, t.ü.f.d. 
Qurban İsmayılov “44 günlük müharibə 
və Tədris Cərrahiyyə Klinikası”, dr. Sə-
lahəddin Təhməzov “Vətən müharibəsi 
zamanı baş vermiş ən ağır göz travmala-
rı” mövzularında məruzələr səsləndirib-
lər. Vebinarın sonunda təkliflər dinlənilib, 
iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

Dekabrın 22-də Türk Qaraciyər Vəqfi və 
Azərbaycan Tibb Universitetinin təşkilatçılığı 
ilə “Türkiyə-Azərbaycan müştərək hepatoloji 
kursu” onlayn elmi konfransı keçirilib. 

Acibadəm Universitetinin Tibb fakültəsinin 
professoru Nurdan Tözün, Hacıtəpə Univer-
sitetinin Tibb fakültəsinin professoru Yusif 
Bayraktar və Azərbaycan Tibb Universitetinin 
I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri, pro-
fessor Nuru Bayramovun moderatorlugu ilə 

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında II 
Mamalıq və ginekologiya kafedrasının 
rezidentləri üçün növbəti ənənəvi semi-
nar keçirilib. Klinikanın rezidentlər üzrə 
məsul şəxsi, assistent Namiq Xəlilov 
adıçəkilən kafedrada indiyədək 100-ə 
yaxın rezidentin öncədən planlaşdırıl-
mış mövzular üzrə məruzələr hazırladı-
ğını deyib.  

Ənənəvi seminarların əhəmiyyətin-
dən danışan kafedranın müdiri, profes-
sor Hicran Bağırova qeyd edib ki, hər 
həftə stasionarda yatan xəstələrin klinik 
təhlili aparılır. Eyni zamanda rezidentlər 
ginekologiyanın aktual problemlərininə 
dair maraqlı məruzələrlə çıxış edirlər. 
Kafedra müdiri bildirib ki, impakt faktorlu 
jurnallarda dərc edilən məqalələrin də 

Elmi konfransların əhatə dairəsi 
genişləndiriləcək

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 
rezidentlərlə görüş keçirilib

Rezidentlər növbəti ənənəvi 
seminarda iştirak edib

Oftalmoloqlar müharibə travmaları 
ilə bağlı bir araya gəlib

“Revmatoid artritdə 
metotreksat müalicəsi” 
müzakirəyə çıxarılıb

baş tutan konfrans “Hepatobiliar xəstəliklərdə 
aktual məsələlər” mövzusuna həsr olunub. 

Konfransda ABŞ-ın Con Hopkins Univer-
sitetinin, Türkiyənin bir sıra nüfuzlu universi-
tetlərinin və o cümlədən ATU-nun tanınmış 
professor və əməkdaşlarının qaraciyərin üzvi 
xəstəliklərinin müalicəsinə dair apardıqları 
tədqiqatların nəticələri konfrans iştirakçıları 
tərəfindən maraqla qarşılanıb. 

ATU-nin I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının 
doktorantı Mehriban Hüseynovanın “Hepato-
sellulyar karsinoma: diaqnostika və müalicə 
yanaşması” mövzusunda çıxışı iştirakçılar 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. 

Növbəti elmi konfransların əhatə dairəsi-
nin daha da genişləndirilməsi - Avropa, ABŞ, 
Türkiyənin digər nüfuzlu universitetlərinin də 
iştirakına şərait yaradılması barədə qərar 
qəbul edilib. 

Onlayn konfrans işini sual-cavab əsnasın-
da başa çatdırıb.

təbriklərini çatdırıb və onların fəa-
liyyəti, klinikada təhsil üçün möv-
cud olan vəziyyət haqqında ətraflı 
çıxış edib.  

Sonra ATU-nun Rezidentura və 
magistratura şöbəsinin müdiri Mə-
lahət Sultanova rezidentura təhsili 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, həm-
çinin daha çox vurğulanan prob-
lemlərin həlli yolları istiqamətində 
danışıb. O, rezidentlərin kliniki 
istiqamətlə yanaşı, elmi yönüm-
dən də yetişdirilməsi, müvafiq se-
minarların və mühazirələrin apa-

rılmasının vacibliyi, rotasiyaların 
tənzimlənməsi və digər aspektlərə 
toxunub. 

Klinikanın elmi işlər üzlər direktor 
müavini, professor Davud Pənahov, 
Cərrahi xəstəliklər kafedrasının as-
sistenti Elman Əzimov, rezidentlər 
üzrə klinikada məsul şəxs Namiq 
Xəlilov rezidentura təhsil səviyyə-
sinin keyfiyyətinin artırılması is-
tiqamətində təkliflərlə çıxış ediblər. 
Görüşün sonunda rezidentlərin su-
alları cavablandırılıb.

satdır. Metotreksat müalicəsinin 
effektivliyi və təhlükəsizliyində 
fol və folin turşusu əlavəsinin 
önəmli rolu var. Metotreksatın 
yüksək dozası pansitopeniya, 
mukozit, böyrək çatışmazlığı, mə-
də-bağırsaq sistemi zəhərlənmə-
si, alopesiya, başağrı və qızdırma 
kimi hallarla müşayiət olunur”.

E.Ağayev qeyd edib ki, metot-
reksat verilən revmatoid artrit 
xəstələrində müntəzəm olaraq 
ümumi qan analizi aparılmalı, qa-
raciyər transaminazaları və serum 
kreatinini yoxlanmalıdır.

Sonda klinikanın professorları 
və həkim-rezidentlərilə birgə 
mövzu ətrafında geniş müza-
kirələr aparılıb, suallar cavablan-

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris 
Cərrahiyyə Klinikasında rezidentlərlə 
görüş keçirilib. 

Klinikanın direktoru, professor Surxay 
Hadıyev tədbiri açaraq, I kurs rezidentlərə 

seminar keçirilib. 
Seminarda çıxış edən klinika-

nın Revmatologiya şöbəsinin 
həkim-rezidenti Elvin Ağayev 
revmatoid artrit xəstəliyi və 
onun müasir müalicə metodları 
barədə ətraflı məlumat verib. 
Həkim bildirib ki, revmatoid art-
rit etiologiyası məlum olmayan, 
oynaqlarda sinovial hüceyrə 
proliferasiyası və oynaqların zə-
dələnməsi ilə xarakterizə olunan 
xroniki, autoimmun, sistemik bir 
xəstəlikdir.

Onun sözlərinə görə, proqres-
siv gedişi ilə bağlı olaraq müali-
cəsində erkən dövrdən etibarən 
anti-revmatik dərmanlar yer alır: 
“Ən çox istifadə edilən metotrek-
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Müşahidələrimiz göstərir ki, 
tibb sahəsini seçən tələbələrin 
əsas istəyi ilk dərslər başlar-baş-
lamaz, özlərini praktik həkimlikdə 
sınamaq olur. Üzlərini görməmiş-
dən öncə adlarını eşitdikləri ta-
nınmış alimlərdən, həkimlərdən 
təbabətin əlifbasını öyrənə-öy-
rənə, qazandıqları nəzəri bilikləri 
həyatda tətbiq edəcəkləri gün-
lərin xəyalını qururlar. ATU-nun 
müxtəlif kurslarında təhsil alan 
həmsöhbətlərimiz də bu arzuya 
qovuşmağın sevincini yaşayan-
lardır. Onlar hələ də yay təcrübə-
sinin xoş təəssüratlarından ayrıla 
bilmirlər. Aralarında indi də dərs-
dən sonra praktik fəaliyyətlərini 
davam etdirənlər var.

Dilbər Əliyeva II Müa-
licə-profilaktika fakültə-
sinin IV kurs tələbəsidir. 
Yay praktikasını Tədris 
Cərrahiyyə Klinikasının 
ginekologiya şöbəsin-
də keçib. Bildirir ki, 3 il 
ərzində onlara nəzəri 
fənlər öyrədilir, IV-VI 
kurslarda isə kliniki fən-
lər keçilir. III kursdan IV 
kursa keçid müddətində 
praktikada olub nəzəri 
fənləri praktiki şəkildə 
möhkəmləndirə bildi-
yinə görə özünü şanslı 
hesab edir: “Təcrübə zamanı 
stasionar şəraitdə müalicə olu-
nan xəstələrlə, müraciət edən 

pasientlərlə necə davranmağın 
yollarını mənimsədim. Gineko-
logiya şöbəsində istər keysəriyyə 
əməliyyatlarında, istərsə də kür-
taj proseslərində iştirak etmək 
həqiqətən çox faydalı oldu və 
gələcəkdə ginekologiya ixtisa-
sını seçməyim üçün mənə təkan 
verdi. Həkimlərimizin, rezident-
lərimizin həm davranışları, həm 
də təcrübələri mənə xeyli yeni 
məlumatlar qazandırdı. İstərdim 
ki, gələn yay klinikanın fərqli bir 
şöbəsində əlavə praktikam ol-
sun”.

II Müalicə-profilaktika fakültə-
sinin III kurs tələbəsi Fidan Sey-

fullayeva da avqust-sentyabr ay-
larında travmatologiya şöbəsində 
keçdiyi praktikanın nəticələrin-
dən razıdır: “Praktika məndə 

müsbətə doğru xeyli dəyişikliklər 
yaratdı. Əməliyyatlara girməz-
dən öncə həkimlər və rezidentlər 
bizə gözlənilən əməliyyat gedi-
şatı haqqında dolğun məlumatlar 
verir, əməliyyat müddətində isə 
suallarımızı cavablandırırdılar. 
Bu cavablar sayəsində xeyli zə-
ruri bilgilər əldə etdik. Eyni za-
manda şöbəyə gələn xəstələr 
üzərində rentgen müayinəsinin 
və kompüter tomoqrafiyasının 
necə aparıldığını öyrəndik. Həm-
çinin ortroskopiya və artoplastika 
əməliyyatlarında iştirak etməklə 
böyük təcrübə qazandıq”.

Şəbnəm Kərimzadə II Müali-
cə-profilaktika fakültəsi-
nin III kursunda oxuyur. 
O da yay təcrübəsini 
travmatologiya şöbəsin-
də keçib. Şöbənin tibbi 
personalının təcrübə 
keçən tələbələrə göstər-
diyi diqqətdən, qayğıdan 
məmnunluqla danışır. 
Deyir ki, həkimlər öz təc-
rübələrini bizə həvəslə 
öyrədirdilər. Şöbənin 
müdiri, dosent Cəfər Nə-
sirli əməliyyata girməyə 
şərait yaratmışdı: “Aşağı 
kurs olduğumuza, hələ 

praktikanı yeni gördüyümüzə 
görə rezidentlər bizi öncədən 
məlumatlandırırdılar. Praktika 
müddətində şöbə daxilində sta-

sionar xəstələrə təyinat vərəqi-
nin yazılma qaydalarını, düzgün 
sarğının qoyulması, tikişin açıl-
ması, sınığa ilkin müdaxilənin 
göstərilməsini də öyrəndik. Biz 
bunları I-II kurslarda ilkin tibbi 
yardım dərslərində onlayn şə-
kildə keçsək də, əyani tətbiq edə 
bilməmişdik. Təcrübə dövründə 
müxtəlif əməliyyatlara girməklə, 
hər yaşda xəstə görmək fürsəti-
miz də oldu”.

I Müalicə-profilaktika fakültəsi-
nin V kurs tələbəsi Azər Əkbərli 
isə 6 aydan artıqdır ki, klinikanın 
reanimasiya şöbəsində praktika 
keçir. Bu müddətdə reanimasiya 
tədbirlərini, ilk tibbi yardımı, təzə 
gəlmiş xəstələrə ilkin müdaxiləni 
öyrənir. Artıq həkimlər və rezi-
dentlərlə birgə tibbi müdaxilələri 
yerinə yetirməyi bacarır. Ümu-
miyyətlə, reanimasiya tədbirləri-
nin hər bir tələbənin tibb tədrisin-
də önəmli yerə malik olduğuna 
inanır: “Mənim fikrimcə, hər bir 
tələbə reanimasiyada təcrübə 
keçməlidir. Biz burada əsasən 
avtoqəzalarla məşğul oluruq. 
Avtoqəza keçirmiş şəxslərin 
qəbulu, yerləşdirilməsi və son-

rakı mərhələlərdə əməliyyata 
götürülməsində yaxından iştirak 
edirik və bu cəhətdən reanima-
siya praktikasını uğurlu hesab 
edirəm”.

Reanimasiya şöbəsində cəmi 
1 aydır ki, təcrübə keçən və 
hal-hazırda təcrübəsini davam 
etdirən II Müalicə-profilaktika 
fakültəsinin V kurs tələbəsi Ni-
lufər Müseyibova da ixtisasından 
asılı olmayaraq, hər bir tələbə-
nin reanimasiyada praktikada 
olmasını vacib sayır: “Çünki bu 
şöbə digər şöbələrdən fərqlənir. 
Yəni burada ağır xəstələr olur və 
düzgün müalicə qaydalarını, qul-
luq proseslərini ətraflı öyrənmək 
imkanı daha çoxdur. Düşünürəm 
ki, bu təcrübə gələcəkdə yaxşı 
həkim kimi yetişməyimiz üçün 
də zəruridir”.

Həmsöhbətlərimiz nəzəri bilik-
lərini kliniki vərdişlərə çevirmək 
üçün onlara əlverişli şərait ya-
radan universitet rəhbərliyinə, 
fakültə dekanlarına təşəkkürlərini 
bildirirlər. Əmindirlər ki, qazan-
dıqları ilk tibbi bacarıqlar sonrakı 
daha çətin təcrübə mərhələlərin-
də öz bəhrəsini verəcək.

COVID-19 pandemiyasının 
dünyanı ağuşuna aldığı bir 
zamanda bəzi mütəxəssislər 
hamiləlik dövründə qadınla-
rın koronavirusa qarşı pey-
vənd olunmasının əleyhinə, 
bəziləri isə lehinə fikirlər irə-
li sürürlər. Bu isə qadınlarda 
peyvənd olunmaları ilə bağlı 
tərəddüdlərin yaranmasına 
səbəb olub. Məsələyə aydın-
lıq gətirmək üçün Azərbaycan 
Tibb Universitetinin II Mama-
lıq və ginekologiya kafedrası-
nın dosenti, tibb üzrə fəlsəfə 
doktoru Ellada Sarıyevanın 
fikirlərini öyrəndik.  

Onun bildirdiyinə görə, ümu-
miyyətlə, hamiləlik vaksinasi-
ya aparılmasına əks-göstəriş 
deyil: “Hesab olunur ki, əgər 
infeksiya ana və ya döl üçün 
risk yaradarsa, o zaman pey-
vəndin zərərvermə ehtimalı az 
olur. Hətta hamiləlik dövründə 
rutin vaksinasiyaların aparıl-
masına icazə verilir. Məsələn, 
ABŞ-da mövsümü müddətlər-
də, oktyabr ayının axırından 
may ayınadək hamilələrə inf-
luenza (qrip) əleyhinə vaksin 
vurulur. Xüsusilə də pande-
miyalar dövründə ana həyatı 
üçün təhlükə döldən üstün ol-
duqda, bu məsələ aktuallaşır. 
Baxmayaraq ki, hamiləlik döv-
ründə ciftin immun qoruyucu-
luq xüsusiyyətləri mövcuddur, 
yəni sitokinlər, hormonlar ifraz 
edir, antibakterial, virus əley-
hinə immunitetə köməklik edir. 
Lakin bəzən bu, infeksiyalar-
dan, xüsusilə də virus infek-
siyalarından qorunmaq üçün 

kifayət deyil. Araşdırmalar 
zamanı müəyyən olunub ki, 
viruslar ciftdən süzülüb keçə 
bilirlər. Xüsusilə də hamiləliyin 
28-32 həftələrində dölün bətn-
daxili infeksiyalaşmasına, hət-
ta ölümünə səbəb ola bilər”. 

E.Sarıyeva elmi araşdırma-
larda koronovirusun D (delta) 
variantının ana və döl orqa-
nizminə toksiki təsiri haqqın-
da məlumatlara rast gəlin-
diyini də qeyd edir. Hamilə 
qadınların peyvənd olunması 
məsələsinə gəlincə isə, bunun 
Ümumdünya Səhiyyə Təşki-
latının və Amerika Mama-Gi-
nekoloqlar Kollecinin töv-
siyələrində öz əksini tapdığını 

bildirir: “Tövsiyələrdə 
qeyd olunub ki, pande-
miya dövründə hamilə 
qadınlar koronavirus 
əleyhinə peyvənd olu-
na bilər. Vaksinasiya-
nın hamiləliyin istənilən 
dövrlərində, xüsusilə 
də son 3 aylığında (do-
ğuşdan əvvəlki dövrdə) 
aparılması məsləhət 
görülür”.

E.Sarıyeva peyvənd 
olunma ilə bağlı özü-
nün bəzi tövsiyələrini 
də əlavə etdi. Bildirdi 
ki, peyvənddən öncə 

hamilə qadınlar müayinə edil-
məli, onlarda aktiv infeksion 
proseslər istisna olunmalıdır: 
“Baxmayaraq ki koronovirus 
vaksinasiyası ilə bağlı tədqiqat 
işləri aparılır, amma onların 
sayı kifayət qədər deyil. Ha-
miləlik müddətində dölün zə-
dələnməsi riskini qəti şəkildə 
istisna etmək mümkün olma-
dığından, əgər hamilə qadın 
xəstəlik və ya ölümlə əlaqəli 
təbii infeksiyaya məruz qal-
mayıbsa, riski olmadığı halda, 
hamiləlik dövründə (xüsusilə 
hamiləliyin erkən müddətlərin-
də) canlı vaksinlərdən istifadə 
olunması məsləhət görülmür. 

Hamilə qadında ciddi autoim-
mun patologiyalar, xüsusilə 
residiv mərhələsində olarsa, 
mütəxəssislərlə konsultasiya 
etmək lazımdır”.

Dosent, eyni zamanda ha-
milə qadınlarda koronavirusun 
diaqnostikası və koronovirusa 
yoluxmuş hamilə qadınların 
müalicə prinsipləri ilə bağlı 
məsələyə də toxundu. Bildir-
di ki, burun-udlaqdan götü-
rülən yaxmalarda Polimeraz 
Zəncirvari Reaksiyası (PZR) 
ilə koronavirus testinin pozitiv 
olması və qadında heç bir kli-
nik əlamətin olmaması onun 
hospitalizasiyasına göstəriş 
deyil: “Hamilə qadın ya vi-
rusgəzdirici, ya da xəstəliyin 
erkən mərhələsində ola bilər. 
Əsas məsələ həmin hamilənin 
təcrid edilməsi və infeksionist 
tərəfindən təqib olunmasıdır. 
Əgər xəstəliyin əlamətləri in-
kişaf edərsə, yüngül formada 
ambulator, ağır halda xəstəxa-
nadaxili müalicə aparılmalıdır. 
Bəzən hamiləlik dövründə 
ciftdən ifraz olunan iltihab 
əleyhinə bioloji maddələr, o 
cümlədə hormonlar xəstə-
liyin ağır şəkildə inkişafının 
qarşısını ala bilər. Lakin bu 
vəziyyət orqanizmin immun 

statusundan, virusun viru-
lentliyindən, genotipindən, 
yanaşı fon xəstəliklərdən, 
hamiləliyin gedişindən və s. 
asılı olaraq dəyişə bilər. Kli-
nik təcrübədə koronavirus 
infeksiyası səbəbindən baş 
verən ana xəstələnmələri, 
ana ölümləri, perinatal ağır-
laşmalar hamiləlikdən öncə 
infeksiya keçirməmiş, yaxud 
peyvənd olunmamış pasi-
yentlərdə vaksinasiyanın 
aparılmasının vacibliyini or-
taya qoymuş olur. Xüsusilə 
vitamin çatışmazlığı, immun-
defisiti olan hamilələr risk 
qrupunu təşkil edirlər. Əgər 
hamilə qadında koronavirus 
ağır şəkildə təzahür edərsə, 
hospitalizə olunmalı, müva-
f iq müalicə başlanmalıdır. 
Əlbəttə ki, hamiləliyin kiçik 
müddətlərində virus əleyhinə 
preparatlar dölə teratogen ef-
fekt verə bilər. Bu zaman in-
kişafdan qalmış hamiləliklərin 
özbaşına abort olma ehtimalı 
yüksəkdir. Ciddi inkişaf qüsu-
runun olması da hamiləliyin 
süni pozulmasına göstəriş 
yarada bilər. Qeyd olunan və-
ziyyətlər yarandığı təqdirdə, 
ana həyatının xilası ön plana 
keçir”.

Ellada Sarıyeva: Canlı virus daşıyıcısı olan vaksinlərdən 
hamiləliyin erkən dövrlərində istifadə etmək məsləhət görülmür

Hamilə qadınlar peyvənd oluna bilərmi?Hamilə qadınlar peyvənd oluna bilərmi?

Praktika keçən və işləyən tələbələrimiz öyrəndiklərindən razıdırlar

Dərsdə öyrənir, təcrübədə 
tətbiq edirlər
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Ona görə də belə qapalı yerlərdə 
otaqların daxili mühitinin dəyiş-

dirilməsi, xüsusən pisləşməsi insan-
lar üçün təhlükəsiz ötüşmür. Onların 
əhval-ruhiyyəsinə, iş qabiliyyətinə 
və sağlamlığına bu və ya digər 
dərəcədə təsir göstərir. Belə yerlə-
rin kimyəvi maddələrlə çirklənməsi 
hazırda daha mühüm məsələlərdən 
hesab olunur. Qapalı yerlərin hava-
sını çirkləndirən əsas mənbələrə 
atmosfer havasına qarışmış zərərli 
komponentlər, tikinti materialları və 
otaqların daxili işlənməsində istifa-
də olunan polimer bəzək material-
larından ayrılan zəhərli maddələr, 
insan orqanizminin özünün həyat 
və məişət fəaliyyəti məhsulları aid 
edilir.

Qapalı yerlərin havası ilə at-
mosfer havası arasında daim təbii 
mübadilə prosesi getdiyi üçün 
xarici mühit havasında olan tozlar 
və digər zəhərli maddələrə hətta 
havası kifayət qədər kondensə 
olunan otaqlarda belə rast gəlinir. 
Atmosfer havasında və otaqla-
rın daxili mühitinin havasındakı 
kimyəvi maddələrin miqdarının 
müqayisəsi göstərir ki, kükürd qazı, 
ozon və qurğuşun buxarlarının 
miqdarı əsasən xarici mühitdə 
daha çoxdur. Azot oksidləri, karbon 
qazı və tozların miqdarı hər iki 
mühitdə biri-birinə yaxın, amma 
asetaldehid, aseton, benzol, etil 
spirti, toluol, etilbenzol, ksilol və 
digər üzvi birləşmələrin konsent-
rasiyası isə otaqların havasında 
atmosferə nisbətən on dəfələrlə 
çox olur. Görünür, bunun da səbəbi 
həmin maddələrin mənbəyinin 
elə otaqların daxilində olması ilə 
əlaqədardır.

Qapalı yerlərin hava mühiti-
nin ən güclü daxili çirkləndirici 
mənbəyi polimer tikinti və üzlük 
bəzək materialları, məişət kimyası 
preparatları hesab olunur. Hazırda 
bu qəbildən olan 100-ə qədər 

müxtəlif materialdan istifadə 
edilməkdədir. Onlardan dam 
örtüyü, döşəmə materialı, divar-
ların bəzədilməsi (işlənməsi) və 
istilik izolyasiyası, hidroizolyasiya 
işlərində, panellərin hermetizasi-
yası və üzlənməsi, pəncərə və qapı 
bloklarının hazırlanmasında geniş 
istifadə edilir. Polimer materialların 
tətbiq sahəsinin belə genişlən-
məsi onların daha yüngül çəkili 
olması, tikintinin keyfiyyətini daha 
çox yaxşılaşdırması və ucuz başa 
gəlməsilə əlaqədardır. Bunlarla 
yanaşı, öyrənilib ki, bütün polimer 
materiallar özündən insan orqa-
nizmi üçün zərərli olan müxtəlif 
kimyəvi maddələr ayırır ki, bunlar 
da qapalı yerlərin havasının fiziki 
parametrlərinin (yüksək tempera-
tur və rütubət, dəyişilmiş radiasiya 
fonu, elektromaqnit sahəsi və s.) 
dəyişilmələrilə birlikdə orqaniz-
mə daha intensiv təsir göstərərək 
etiologiyası çətin müəyyənləş-
dirilən xəstəliklərin yaranmasına 
səbəb olur. Geniş tətbiq olunan 
polivinilxlorid materiallardan hava 
mühitinə benzol, toluol, etilben-
zol, sikloheksan, ksilol, butil spirti, 
ağac yonqarından hazırlanmış 
plitələrdən (rusca ДСП) fenolfor-
maldehid əsaslı fenol, formaldehid, 
ammonyak, şüşə plastikatlardan 

aseton, metakril turşusu, toluol, 
butanol, formaldehid, fenol, stirol, 
lak-boya örtükləri və tərkibində ya-
pışqan olan materiallardan toluol, 
butilmetakrilat, butil asetat, ksilol, 
stirol, aseton, butanol, etilenqli-
kol, kimyəvi liflərdən ibarət xalça 
məmulatlarından stirol, izofenol, 
sulfid anhidridi kimi maddələr 
ayrılır. Bu maddələrin havaya qarı-
şan miqdarı polimer materialların 
istismar şəraitindən asılı olaraq 
dəyişir. Sübut olunub ki, həmin 
kimyəvi maddələrin az konsentra-
siyası belə orqanizmin sensibiliza-
siyasına səbəb olur. Otaqlara çoxlu 
miqdarda polimer materialların 
doldurulması insanlarda allergik, 
soyuqdəymə xəstəlikləri, hiperto-
niya, nevrasteniya, vegetativ damar 
distoniyası ilə yanaşı, bədxassəli 
yenitörəmələrin də yaranmasına 
səbəb olur. Əlbəttə, bu maddələr 
risk qrupunda olan şəxslər üçün 
(xüsusən uşaqlar və qocalar) daha 
təhlükəlidir. Ona görə də yeni is-
tehsal edilmiş polimer tikinti-bəzək 
materialları gigiyena mütəxəssisləri 
tərəfindən müsbət rəy verildik-
dən sonra tətbiq olunmalı, eyni 
zamanda müalicə həkimləri də 
diaqnostika və müalicə işlərində 
xəstənin yaşayış mühitini diqqətlə 
öyrənməlidirlər.

Şahalı Səmədov, 
Qidalanma və tibbi ekologiya 

kafedrasının dosenti

I müalicə-profilaktika  fakültəsinin  VI kurs, 162A qrup tələbəsi Su-
varova Zeynəb Sərdar qızının   tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika  fakültəsinin  II kurs, 120A2b qrup tələbəsi 
Abdulrahmanova Sevil Ağamayıl qızının tələbə bileti  itdiyi üçün eti-
barsız sayılır.

Əczaçılıq fakültəsinin II kurs, 520R1a qrup tələbəsi Bağırov Azər 
Emin oğlunun tələbə bileti  itdiyi üçün etibarsız sayılır.

İctimai səhiyyə  fakültəsinin IV kurs, 318R1a qrup tələbəsi Məm-
mədova Fəridə Zaur qızının tələbə bileti  itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya fakültəsinin I kurs, 421 A1a qrup tələbəsi Vəzirli Röya 
Qurban  qızının tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

İctimai səhiyyə  fakültəsinin VI kurs, 641a qrup tələbəsi İsmayılova 
Aidə Vüqar qızının müvəffəqiyyət kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II müalicə-profilaktika  fakültəsinin IV kurs, 218A8a  qrup tələbəsi 
Namazlı Elvin Murad oğlunun tələbə bileti  itdiyi üçün etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika  fakültəsinin  III kurs, 119İ1a qrup tələbəsi 
Muhammed Al-Khafajinin tələbə bileti  itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Professor Gəray Gəraybəyli 
və ATU-nun kollektivi “Tə-
bib” qəzetinin baş redaktoru 
Məğrur Əliyevə anası 

Ulduz Əzimovanın 
vəfatından kədərləndiklə-

rini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər. 

İnsan anatomiyası və tibbi 
terminologiya kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın pro-
fessoru Vaqif  Şadlinskiyə əzizi

Dilbər xanımın 
 vəfatından kədərləndiklə-

rini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

Tibbi biologiya və genetika  
kafedrasının əməkdaşları  

  Vasif  Süleymanovun 
 vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və mərhumun ailəsinə 
dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər. 

ETM-in kollektivi iş yoldaşları 
Fəzail İsmayıl Böyükkişiyə əzizi 

Firuzə Cəfərovanın 
vaxtsız vəfatından kədərlən-

diyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

İnsan anatomiyası və tibbi 
terminologiya kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın dosenti 
Səbinə Şadlinskayaya qaynanası  

Dilbər xanımın 
 vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və dərin hüznlə başsağ-
lığı verirlər. 

Anesteziologiya və reanimato-
logiya kafedrasının əməkdaş-
ları kafedranın assistenti Emin 
Quliyevə qaynanası

Məhəbbət  xanımın 
 vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və dərin hüznlə başsağ-
lığı verirlər.

Proqrama əsasən, fakültələ-
rarası yarışda idmanın sto-
lüstü tennis, futzal və şahmat 
(oğlanlararası) növləri üzrə ke-
çirilən yarışlar başa çatdıqdan 
sonra qalib tələbələrin və ko-
mandaların mükafatlandırma 
mərasimi baş tutub. Dekan-
ların da iştirak etdiyi müka-
fatlandırma zamanı şahmat 
(oğlanlararası) üzrə yarışda II 
Müalicə profilaktika fakültəsi-

nin tələbəsi Zaur Babayevin I, 
Hərbi tibb fakültəsinin tələ-
bəsi Vüsal Həsənzadənin II, 
II Müalicə profilaktika fakültə-
sinin tələbəsi Eldəniz Sadiqov 
və Hərbi tibb fakültəsinin tələ-
bəsi Nihad Qəhrəmanlının isə 
III yerləri qazandıqları elan 
olunub. 

Bundan sonra fakültələr 
üzrə də qaliblər müəyyən-
ləşdirilib. Belə ki, stolüstü 
tennis üzrə yarışda Stomato-
logiya fakültəsi I, Hərbi tibb 
fakültəsi II, I Müalicə profilak-
tika və II Müalicə profilaktika 
fakültələrinin tələbələri isə 
III yeri tutublar. Bundan başqa, 
futzal yarışlarının nəticələrinə 
əsasən, II Müalicə profilakti-
ka fakültəsi I, Stomatologiya 

fakültəsi II, Hərbi tibb fakültə-
si və I Müalicə profilaktika 
fakültələrinin komandaları 
III yerə layiq görülüblər. 

Ümumi xal hesabına gəldik-
də isə, II Müalicə profilaktika 
fakültəsi I, Stomatologiya fa-
kültəsi II, Hərbi tibb fakültəsi 
isə III yeri qazanıb. Hər 3 fa-
kültənin komandaları kubok 
və diplomlarla təltif olunublar. 
I Müalicə profilaktika fakültə-

sinin komandasına isə həm 
kubok və diplom, həm də vo-
leybol üzrə “Yüksək idmançı 
ruhu” adlı xüsusi nominasiya-
nın plaketi verilib. 

Qalibləri təbrik edən “Təbib” 
idman klubunun sədri, Əmək-
dar məşqçi Qələndər Aslanov 
çıxışında bildirib ki, yarışlarda 
fərqlənən tələbələr seçilərək 
bundan sonra vahid komanda 
şəklində universitetimizi təm-
sil edəcəklər. Onlar idmanın 
müxtəlif növləri üzrə istər uni-
versitetlərarası, istərsə də res-
publika əhəmiyyətli yarışlara 
qatılacaqlar. 

Klub rəhbəri yarışların ke-
çirilməsinə təşkilati dəstək 
verən bir qrup şəxsə də xüsusi 
təşəkkürünü bildirib. 

Ən güclü daxili çirkləndiricilər - polimer tikinti və üzlük bəzək materialları, məişət kimyası preparatlarıdır

 Allah rəh mət elə sin!

Fakültələrarası 
yarışlar sona çatıb

Baş redaktorBaş redaktor Müəlliflərlə redaksiyanın mövqeyi Müəlliflərlə redaksiyanın mövqeyi 
üst-üstə düşməyə bilər.üst-üstə düşməyə bilər.

Əlyazmalar geri qaytarılmırƏlyazmalar geri qaytarılmır

Qəzet “Təbib” qəze ti nin kompüter Qəzet “Təbib” qəze ti nin kompüter 
mər kə zində yığılır, səhifə lənir, mər kə zində yığılır, səhifə lənir, 

“Bəxtiyar-4” İKF-də çap olunur və “Bəxtiyar-4” İKF-də çap olunur və 
universitet daxilində yayılıruniversitet daxilində yayılır
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Qaliblər müxtəlif idman növləri üzrə ATU-nu 
təmsil edəcəklər

Etibarsız say ılır

Yaşadığımız və işlədiyimiz 
otaqların havası 

Öyrənilib ki, hazırda insanlar yaşayış tərzindən və əmək fəaliy-
yətinin xüsusiyyətindən asılı olaraq gününün əsas hissəsini (təx-
minən 52-85%) yaşayış və ictimai binaların otaqlarında keçirirlər.


